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ARHEOLOGIE
ŞI ISTORIE VECHE

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE- ISTORIE, XVIII, 2010
h rcp: // muzeulbanatului. ro/ mbr/ isrorie/ publicarii/ ab.h cm

VERBICIOARA DISCOVERIES IN HUNEDOARA
Alexandru Szentmiklost, Sorin Tincu •·

Keywords: Hunedoara region, Middle Bronze Age, imports, Verbicioara cu/ture, Wietenberg cu/ture

T

he systematic archaeological research done
în the town of Hunedoara has evidenced a
continuous dwelling of this area, starting with the
Paleolirhic age 1•
Among the si tes we note Dealul Sânpetru, Platoul
din faţa Turnului Neboisa, Cimitirul Refonnat (or
Biserica Reformată) and Grădina Castelului. Both
surveys and systematic archaeological excavations
have been made ar these points and they resulted
in artifacts dating from rhe Neolithic to the Middle
Ages 2•
The items that are characteristic for the
Wietenberg culture are especially interesting, nor
only for the knowledge on the evolution of human
habitation during the Bronze Age bur also for rhe
contacts with communities that are further away3 •
The discoveries from Grădina Castelului, Strada
Toamnei and Dealul Sânpetru - Staţia de Filtrare a
apei (PI. 111-2) emphasize rhese contacts.

Description offinds
1. Induded în the theme exhibition from rhe
Corvins' Castle Museum îs a bitronconical, restored
vessel. Ir was discovered în Grădina Castelului bur
the information concerning ir îs rather scarce4•
· Muzeul Banatului, Timişoara, Piaţa Huniade, nr. 1,
300002, jud. Timiş, e-mail: szenrmiklosi@yahoo.com.
" Muzeul Castelul Corvinilor, Hunedoara, str. Castelului,
nr. 1-3, 331141, jud. Hunedoara, e-mail: sorin tincu@
yahoo.com.
1
Luca 2005, 134-138, no 212 (see also older literature).
2 Andriţoiu 1986-1987, 51; Andriţoiu 1992, 14; Luca
1999, 13-14; Luca2005, 7-8.
3 Andriţoiu 1979, 24; Boroffka 1994, 47; Luca 2005,
134-135, no. 212, with literature. An Otomani typical vessel
îs known în Hunedoara, whose chronological frame îs ar rhe
end of the Middle Bronze Age and ar rhe beginning of Lare
BronzeAge (Andriţoiu 1992, 60-61, PI. 47/3).
4
T. Mariş, for mer archaeologist at the Corvins' Castle Museum
has clone some sysremarical archaeological excavarions between

The vessel has a bitronconical, flattened shape,
a short cylindrical neck (approximately 2 cm
high), straight rim and base. Ir has a slighrly
rounded carina; on its mid-section the vessel presents four groups of handles, placed by two, that
are vertically perforated. The perforations have a
diameter of approximately 0.5 cm and are about
1.5 cm away from each other. Ir îs most likely that
they were used to hang the vessel by strings passed
through those perforations. The vessel was broken
în the old age, ir was restored and its original color
was grayish-black.
The upper half of rhe body îs slightly globular
and ir îs decorated with incised ornaments. The
well pronounced carina îs decorated with a raw of
short, alveolated, oblique notches, which continue
along the horizontal, perforated small handles. In
the upper part of these notches a circular incision
was traced; ir marks the base of the upper body.
Some parallel, elongated triangles (approximately
2.2 cm long) start from rhe incised line. Their
insides are incised with three lines whose common
starting point îs the tip of rhe triangles. Next to the
small handles, the upper part of the body, all the
way to the neck base, îs decorated with six groups
of two vertically incised lines, which form five
wider fields. The insides of each field îs decorated
with obliquely incised lines that form a column
of rhombs, hachured inside with three, parallel,
oblique lines.
Vessel dimensions: height = 17.5 cm, maximum
body diameter = 23 cm, base diameter = 6. 7 cm,
rim diameter = 7.8 cm (PI. II/la-b).
1981-1989 (Andriţoiu, 1986-1987, 51; Andriţoiu 1992, 14),
rhese works were conrinued between 1996-2004 by S. A. Luca
(Luca 2005, 7-8). T. Mariş îs considered the one who discovered rhe flanened birronconical Verbicioara vessel.
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2. ln the southwestern side of the earthen fortress
on the Sânpetru Hill (on the terrace at the base of
the hill), a water tower was built (Dealul SânpetruStaţia de Filtrare). When a water pipe was lowered
on the northeastern slope of Dealul Sânpetru a
reach archaeological material was uncovered. The
artifacts belong to several historic periods: Bronze
Age, First lron Age, Dacian Age, Roman period 5•
ln the spring of 2009, during the salvage excavation in the area of the water filtering station, severa!
trenches were opened. ln trench S4/2009, square
Al 1, -0.4-0.43 m deep two pottery shards were discovered. They belong to a two handled cup. By its
shape and ornament this cup is a Wietenberg import6•
The cup presents a slightly flattened, globular
shape, concave base, a short tronconica! neck, ended
în a slightly rounded rim. Two over-heightened
handles are attached to the rim. The upper part of
the handles presents two tronconica! buttons. The
cup has a slight bulge, suggesting a semispherical
prominence. The paste îs fine, tempered with sand
and mica. The paste color îs grayish-black with
flecks (similar to the bitronconical vessel).
Decoration: parallel, incised lines on the
maximum diameter (three lines), on the shoulder area (two lines) and under the rim (two lines).
Obliquely hachured triangles are incised on the
upper half of the cup. Their base starts on the
band on the maximum diameter, while their tip îs
united with the horizontal lines on the shoulder.
Above the parallel horizontal lines on the shoulder,
as well as on the rim, the cup was decorated with
oblique alveoli.
Measurements: height = 8 cm, rim diameter =
7.5 cm, maximum diameter = 13 cm (PI. III/I).

3. Still în 2009 some water pipe network was
undertaken without an archaeological authorization on Toamnei Street. ln the excavated dirt a
pottery sherd was discovered. lt was part of a vessel
(bowl or cup) decorated with Verbicioara motifs.
The shape îs slightly globular, with a short neck
and straight rim. The shoulder îs slightly carinated,
5 Andriţoiu 1979, 24.; Luca 1999, 63-64; Luca 2005, 134.
We have to note that the Bronze Age materials from Dealul
Sânpetru come from the dirt that forms the defense vallum of
the medieval fortress. No Bronze Age complex or levei were
discovered during T. Mariş's excavations inside this fortress
(Luca 1999, 13). This could suggest a possible secondary
position of the prehistoric pottery, which was brought here
with the dirt rhar forms the vallum. Of course, this is only
an hyporhesis uncii further systemaric research of the fortified
plareau, which could find some prehistorical complex bases.
6
Salvage archaeological research in rhe spring of2009 by C.C.
Roman and S. Tincu; rhe research report is being published.
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very well delimited from the neck base. The paste
îs tile-colored with yellowish spots on the exterior,
while the inside of the vessel îs gray. The paste presents some traces of smoothing while the slip has
fallen. The paste îs fine, tempered with sand and
grained mica. lt was very well, oxidizing fired.
The vessel was decorated with more or less superficially incised lines. A row of short and oblique
indents were placed under the maximum diameter.
The indents are triangular, with a widened upper
part. Above them, two incised parallel lines. Above
these lines a row of triangles were incised; they are
parallel and elongated and their tip îs placed on
the slightly carinated shoulder. The inside of the
triangles îs divided into three fields by two median
lines, perpendicular on the two parallel lines under
the maximum diameter. The rim îs decorated with
a raw of oblique indents; under them, a deeply
incised line.
The sherd permits only estimate measurements:
maximum diameter = 16.7 cm; rim diameter =
14 cm (PI. IIl/2).

Discussions
From the shape and decoration point of view
the fragmentary vessels discovered în Hunedoara
(Grădina Castelului, str. Toamnei and Dealul
Sânpetru-Staţia de Filtrare a apei), have analogies
both în the Vatina and the Verbicioara cultures.
Both of these evolve at the same time with the
Wietenberg communities în the Hunedoara area.
As a shape the bitronconical vessel from
Hunedoara-Grădina Castelului îs integrated în the
HăngegefojJe category, with close analogies în relatively large geographical spaces (Banat, Crişana and
to the south ofDanube, în northeastern Serbia). The
furthest analogy, to our knowledge, îs the bitronconical vessel discovered at Szihalom-Ârpddvdr (or
Făldvdr), which îs considered an "Otomani influence" în the area of the Hatvan culture7•
The closest analogies are at Vărşand (Gyulavarsfod)
-Laposhalom (Arad Counry). Here the latest archaeological research has uncovered numerous bitronconical vessels such as the one at Hunedoara8 • Some
of these vessels present a short, cylindrical or tronconica! foot 9 , while others have a flattened base 10 • ln
some cases the carina îs relieved, forming a border
that widens symmetrically în four parts, forming
Kalicz 1968, 119, Taf. LXXIVI 1a-b; Kalicz 1984, 198,
211, Taf. LVl/10; Cs:iny-Tarnoki 1994, 177, no. 22.
8
Roska 1941, 48-49, 51, Fig. 14/5, 58; Kalicz 1968, 170;
Bona 1975, 129-131,Taf.140/8, 10-13andTaf.142/12-17.
9 Roska 1941, 51, Fig. 14/5; Bona 1975, Taf. 140/10-11.
10
Bona 1975, Taf. 140/12-13.
7

small handles with one or two perforations 11 • The
setdement at Vărşand has been attributed for a
long rime to the Otomani culture, although the
similarities between the pottery from Banat and the
one discovered north of the Mureş river (Socodor)
have been observed during the first half of the 20'h
century 12 • FI. Gogâltan's opinion is that this site
marks the northern boundary of the Vatina culture
(Corneşti-Crvenka group) 13 •
Other finds, similar to the vessel from
Hunedoara were uncovered in Banat, at Vatina 14 ,
Vr'Sac-Crvenka 15 and Corneşti-Cornet 16 • Unlike the
vessel from Corneşti-Cornet, which has a flattened
base 17 - similar to the one in Hunedoara - the
ones discovered at Vatina and Vr'Sac-Crvenka have
a tronconica! foot. The vessel from Vr'Sac-Crvenka
presents a flat band on which, next to some circular
curs, the perforations for the strings were placed.
Next to the vessel from Vr'Sac-Crvenka, Pr.
Medovic, in a synthesis about the prehistory of
Voievodina, also presents a vessel which is similar
to the one in Hunedoara-Grădina Castelului. Ic has
the same bitronconical shape, short neck, straight
rim and the base ends in a small foot. The decoration is almost identica! to the one in Hunedoara
(the bands of vertically incised lines with hachured
rhombs inside) 18 • The vertically incised lines,
pulled almost to the base of the neck, where they
intersect another set of incised decors (parallel
lines and between them zigzagged incisions) are
very similar to the ones on the vessel discovered at
Korbovo-Obala.
11

Bona 1975, Taf. 142112-13, 15, 17.
Pârvan 1926, 302-303; Roska 1941, 51, 54.
13
Gogâltan 1999a, 55-56; Gogâlcan 1999b., 206-207.
14 Milleker 1897, 125, T.Il/4a, 136; Wosinsky 1904, 55-56,
T. LXXXVI; Milleker 1905, 33, T.XII/la; Tasic 1974, 209,
V. 1J5.
15 Garafanin 1983, 516, T. LXXVIII/IO; Morintz 1978, 20,
Fig. 2/5. Unlike M. Garafanin, who includes che vessel in
the Vatin-Vrfac phase of che Vacina culcure (Garafanin 1983,
515-516, PI. LXXVIII/IO), N. Tasic considers ic a characteristic of che Verbicioara culcure, phase III (Tasic 1974,
210, 514, Fig. 139; Tasic 1984, 87, 92, T. XIX/5). ]. Uzelac
places che discovery ac Vacina-Be/a bara and he considers ic
a characteristic of che Early Bronze Age (Uzelac 2002, 54).
Pr. Medovic also attribuces che vessel to che Vacina culcure
(Medovic 2006, 105-106, Sl. 92).
16
Radu 1972a, 277, Fig. 7/3; Morincz 1978, 20, Fig. 3/1.
The neck was noe preserved.
17
The neck is fragmented, broken in che old age (Radu
1972, 277, nr. 2 2).
18
Medovic 2006, 105-106, Sl. 92, wich no other definitions.
The cexcure and che color of che vessel suggest a technology
which is close to che Verbicioara culcure. Wichout a doubc ic
has che model of che Vatina culcure. -Ibe incised or indenced
ornaments are in favor of che cultural attribution.

Further away analogies, of the same VatinaVdac phase of the Vatina culture, are three vessels
from the eponymous site 19 , but they present a globular, elliptical body, full handles and no obvious
carination of the maximum diameter 20 •
As for the closer analogies of the vessel in
Hunedoara (Vatina, Vdac and Corneşti), even if the
ornamentation is similar (incised lines) the motifs
are different. The typical Vatina items present a generalized incised arcade and parallel lines on the neck
base or on the maximum diameter. The hachured
triangles are isolated occurrences 21 , as are the alveolated notches on the body22 and the rhombs 23 •
The closest analogy in the area of the Verbicioara
culture is seen in the supposed cenotaph discovered at Korbovo-Obala 24 • The globular, slighdy
flattened vessel has a short neck, straight rim and
flat base, just like the one in Hunedoara-Grădina
Castelului. The decoration is similar to the one
that was attributed by Pr. Medovic to the Vatina
culture, but unlike this one, the decoration was
placed at che neck base.
From the decoration point of view the vessel
from Hunedoara-Grădina Castelului seems to have
better affinities to the area of the Verbicioara culture,
where both the elongated, inner hachured triangles and the columns of rhombs flanked by lines
incised perpendicularly on the alveolated notches
on the maximum diameter were determined by
G. Crăciunescu as typical for phase III of this
culture25 • Hachured rhombs also appear on pottery
discovered at Dubova-Adăpostul lui Climente
(Mehedinţi County) 26 , Stenca Liubcovei-Platou
(Caraş-Severin County)2 7, Cârcea-Viaduct (Dolj
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19
One of chese vessels wich elliptical body was uncovered
ac Vacina (Gara.Sanin 1983, T. LVIIl/6). N. Tasic includes ic
in che
phase of che Verbicioara culcure, buc he mentions
alternacively as place of discovery eicher Va cina (Tas ic 1974,
210, 514, Fig. 140;) or Vrfac-Crvenka (Tasic 1984, 87, 92,
T. XIX/4).
20
Garafanin 1983, 515-516, T. LXXVIII/5-6 and
T. LXXIX/I.
21
On che vessel discovered ac Vrfac-Crvenka (Garafanin
1983, T.LXXVIII/ 1O).
22
On che vessel discovered ac Vatina in 1894 (Milleker
1897, 125, T. II/4a, 136), as well as on chat one discovered ac
Corneşti-Cornet (Radu 1972a, 277, Fig. 713).
23
On one of the vessels wich elliptical body discovered ac
Vacina (Garafanin 1983, T. LXXVIII/6).
24 Krscic 1984, 104-107, Fig. 81/4; Şandor-Chicideanu
2003, 238, nr. 150.
25 Crăciunescu 2004, 187, 378. PI. CX.
26
Gumă 1997, PI. XLV/8; Crăciunescu 2004, 269, PI. 1/10.
27
Gumă 1977, 80, PI. VIII/I, 85-86, che hachured rhombs
are horizoncal, above che maximum diamerer. Such decoration,
flanked by double incised lines also appears on rhe wide handle
of a vessel found ar Cârcea- Viaduct (Nica 1996, 25, Fig. 8/2).
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County) 28 , Broşteni-Adăpători (Dolj County) 29 ,
Rogova-La cazărmi (Mehedinţi Counry)3°.
Typical Verbicioara ornamental motifs are
present as well an vessels attributed to the Vatina
culture. ln the eponymous settlement a relatively
bitronconical (with a slightly globular upper half)
vessel was discovered. Ir had a trumpet-like, short
neck and straight rim. Above the flattened border,
next to each small, vertically perforated handle, a
small fi.eld - up to the neck base - was decorated
with groups of oblique, intersected lines, thus creating the illusion of a column of hachured rhombs.
This decor is flanked by bands of two, deeply
incised lines 31 • If this vessel really belongs to the
Vatina culture, than, without a doubt the decor
was imported from the direct contacts with the
Verbicioara culture, in the area of Vrfac and Vatina.
In a succinct analysis finds flattened doubly
conica) vessels (HăngegefojJe) of crap area and
Vatina Verbicoara, it appears that this type of
vessel has a greater frequency in the cultural area
whose repertoire Vatina ceramic forms indicate
a certain preference to carination. This form of
vessel was taken by the bearers Verbicoara culture
tao. The existence of these cultural contacts is
illustrated by biconical vessel from Vatina (presented by Pr. Medovic32 ) and by the one discovered at Korbovo-Obala (a good form analogy).
Both advocate for the existence of extensive cultural contacts, evidenced by the exchange of vessel
shapes and decorations.
Thus, even if the Vatina-like shape and decoration typical of Verbicoara culture (phase III) make
difficult the cultural attribution of the vessel found
in Castle Garden, the combination of archaeological material culture typical Verbicoara discovered
in a restricted area, calls for attributing the bitronconical vessel found at Hunedoara to Verbicioara
culture, phase III.
The mug with two handles discovered at
Hunedoara-Sânpetru Hill-Filtration Plant, by
the characteristic form fiinds its closest analogy
in the area of Verbicioara (phases III-IV) and Tei
(phase IV) cultures. In the opinion of some of
the researchers the last two phases of Verbicioara
and Tei cultures (phases IV-V) can be regrouped
in a distinct cultural manifestation, respectively
28
29

Nica 1996, 25, Fig. 8/1-2.
Nica 1996, 25, Fig. 9/1.

3° Crăciunescu 2004, 281, 113-114, PI. XIII/3. The shard is
decorared wirh rhombs formed by criss-crossing rhe rhree incised
lines. The vessel was dared in srage I ofVerbicioara.
31
Tasic 1974, 191, T.XX, 518, Fig. 151.
32
The hachurcd rhombs rhe vessel are like rhe ones on rhe
vessel from Hunedoara-Grădina Castelului.

I4

Govora 33 group or Govora-Fundeni 34 group. The
types of incised decor and the association of these
types, restrain the geographic area to Oltenia area
and Danube Gorges area, space in wich evolved
the so call fourth phase ofVerbicioara culture 35 •
From the shape point of view, relatively good
analogies can be found in the vessels deposit
discovered near the monastery from Govoravillage (Vâlcea Counry)36 • Unlike the mug from
Hunedoara, the ones discovered in Govora village
have a profi.led base and decor, although it preserves Verbicoara methods characteristic for phase
III, as technical achievement, they are different.
Elongated triangles that are based on the maximum
diameter are divided by lines and nat hachured. ln
addition, there is a slight trend towards a narrowing neck which receives a truncated form. Another
clase analogy is the mug discovered at CârceaViaduct37. Excepting the missing protomes from
the maximum curvature of the handles, the mug
from Cârcea resembles the one from Hunedoara
in the incised decoration as well; the decoration
consists of hachured triangles pointing down,
stretched almost to the maximum diameter,
located on the top half of cup; an rhe neck there are
ordered notches flanked by incised lines. The mug
found at Cârcea-Viaduct was placed by M. Nica
in "Verbicoara IIIA'' phase38 • Globular mugs, with
short neck and straight rim, with raised handles
provided with different sized protomas were discovered at Verbicoara-La Cetate3 9 tao.
Another similar form with the one from
Hunedoara is the cup discovered at Stenca LiubcovaPlatou. The typically Verbicoara culture vessel is
regarded as an import in the Vatina environment 40 •
This cup is nat only characteristic to
Verbicioara phase III. Similar forms are found
in phase II of Verbicioara culture, its existence is
prolonged, with slight changes, as is evidenced
by the fragmentary mug from Ponoarele, until
Verbicioara IV41 (or Govora/Govora-Fundeni
33
3-l
35
36

Hansei 1976, 57-61; Şandor-Chicideanu 2003, 199-201.
1996, 257 and nore 40.

Palincaş

Crăciunescu

2004, 157-158.

Berciu etalii, 1961, 138, Abb. 8/1-6 and 139, Ahb. 91112;
Morinrz 1978, 68-69, Fig. 40-41; Govora 1995, 49-50,
Fig. 8; Crăciunescu 2004, 31, nr. 60-62/1.
37
Nica 1996, 26-28, Fig. 12/10.
38
Nica 1996, 26-28, Fig. 12/10; Crăciunescu 2004, 331,
PI. LXIII/5.
39
Berciu 1961, 134, Fig. 5/1-5; Morinrz 1978, 25,
Fig. 1011-3, 5-6; Crăciunescu 2004, 127-128, 311,
Pl. XLI!I/11, 13 and 326, PI. LVIII!!.
40 Gumă 1977, 80, Pl. VIII/I, 85-86.
41
Crăciunescu 1996, 42, nr. 27, PI. VIl/4; Crăciunescu
2004, 136, 340, PI. LXXIII!.

group). In Verbicoara phase II, che protomes
from che cwo handles are more common buc che
handles are angled, being slighcly broken in che
area of maximum curvature. Among che specimens similar co che mug from Hunedoara are che
ones discovered ac Bârca (Dolj Councy) 42 and che
one from Cârcea-Viaduct (Dolj Councy) 43 •
The mug discovered ac Hunedoara-Sânpetru
Hill-Wacer filcracion scacion, is cypical for che
forms repercoire and ornaments characceriscic of
phase III Verbicioara cui cure, buc che shape of che
mug and some ornamencs characteriscic co che
earlier phases of Verbicioara culcure will survive in
che nexc phase too, idencified eicher as Verbicioara
IV or che group Govora I Govora-Fundeni group.
From che chronological poinc of view che fragmencary mug from Hunedoara is daced in Verbicioara
III phase, wichouc excluding a belonging co a
much laccer horizon, respeccively Verbicioara IV
(Govora/Govora-Fundeni).
The sherd (bowl/cup?) from Toamnei Screec
has few analogies. As a shape ic is close co che
finds ac Curmătura-Măgura (Dolj Councy) 44 and
Reşca-Ro mula-Vi/la suburbana (Dolj Councy) 45 •
The vessel from Curmătura-Măgura presents a
smaller rim diameter chan che maximum diamecer of che slighcly globular body, che short neck
wich a scraighc rim is clearly delimiced from che
shoulder by a groove. The decoracion is formed by
hachured, slighcly elongaced, upwardly cipped criangles, incised lines and nocches, part of which are
also found on che vessel from Hunedoara46 .
As for che incised decoration, che vessel from
Hunedoara-Str. Toamnei has good analogies in che
Verbicioara environ, especially ies 3'd stage, when
double bands of incised lines exise ac che same cime
wich criangles and nocches disposed under che rim
or on che maximum diameter47 •
42
The mug presents a globular body, a short neck and
straight rim; abrupdy over-heighrened handles are "broken"
and come down on the maximum diameter area. Next to rhe
broken curvature rhe handles are decorated wirh cylindrical
protomes. The decoration consists of hachured triangles,
delimited by bands of incised lines) (Nica 1996, 21-23,
Fig. 5/6).
43
The mug is fragmented; ir presenrs a bitronconical body,
slighdy carinated, a short neck and a very slighdy everted rim.
The handles are slighrly "broken" on the upper curvarure (the
are angular) and are decorated wirh semi-spherical protomes
(Nica 1996, 22, Fig. 511).
44 Nica 1996, Fig. 7 /9a-b.
45 Nica 1996, Fig. 16/7; Crăciunescu 2004, 331, PI. LXII!/7.
46
The vessel presents traces of a handle which was broken in
rhe old age, a fact which includes ir in rhe mug-like cacegory.
Chronologically, rhe vessel is artributed to phase III of
Verbicioara (Crăciunescu 2004, 128-129, 327, PI. LIX/9a-b).
47 Crăciunescu 2004, 130, 378. PI. CX.

Even if che stracigraphic context of che
Hunedoara finds is noe very edifying for naming
chronological synchronisms becween Wietenberg
and Verbicioara culcures, chey are very important in
hei ping us understand che cultural contaccs becween
che Wietenberg, Vacina and Verbicioara culcures.
The knowledge of che economical-culcural
relacions becween Wietenberg and Vacina (group
Corneşci-Crvenka48 ) are cribucary co che current
stage of research and che published materials 49 •
Some chronological synchronisms becween che
cwo culcures are possible based on discoveries in
Vacina environmenc of imports or influences of che
Wietenberg culcure. Such finds are che ones from
Socodor-Căvăjdia (Arad Councy) 50 , Corneşci
Cornet (Timiş Councy) 51 and Ore'Sac-Zidovar5 2 •
O. Radu, referring co che contaccs of che Vacina
communicies wich che Otomani ones, notes che
existence of Vacina vessels ac Alba lulia53 . The
bicronconical vessel from Grădina Castelului in
Hunedoara, by ic's characceriscically Vacina shape,
indicaces economica! and culcural connections
on large spaces; che Verbicioara-like decoracion is
determinant in che cultural accribucion of che vessel.
As I. Andrifoiu nociced, Verbicioara culcure
"offers liccle possibilicies for parallels wich che
Wietenberg culcure" 54 • Based on cypes of decors
which are common co boch culcures (circles uniced
wich cangencs, spirals formed by chained "S"-s,
stamped criangles disposed as lines) we can make
some chronological parallels chat suggesc che exiscence of direct concaccs becween che cwo culcures. In
48

Gogâltan 1996, 46; Gogâltan 1999a, 51-52; Gogâltan
2004, 91-98, wich the discussion conceming the terminology.
49
Andrifoiu 1992, p. 48.
50 Roska
1941, 45, 51, 55-56; Popescu 1956, 73,
Fig. 33/2-3; Chidioşan 1980, 89, nr. 30; Rep.Arad... , 1999,
118, nr. 2 (s.v. V Vasiliev) were the setdement from Socodor„Găvăjdia" is artributed to rhe Otomani culture among
rhe discoveries are also Varina and Wietenberg III imports;
Gogâltan 1980, 55.
51 Soroceanu-Radu 1975, 38-39, notes in section A of trench
S.I plateau (excavated in 1973), in levei II, "a high bowl,
lobated, omamented wirh meanders filled with Zahnstempelung
was discovered' typical Wietenberg. Afrer restorarion rhe
oblique position of the lobes suggest an affiniry wirh Vacina
and as such che auchors have considered the vessel a mix of
Vatina and Wietenberg III elemenrs. This parallel is also
noced by Chidioşan (Chidioşan 1980, 88, no. 6), I. Andriroiu
(Andriroiu 1992, 48) and FI. Gogâltan (Gogâlcan 1999a, 55).
52 Lazic 1997, 29, Fig. 16, 33-34, at Orefac-Zidovar a
pedescal of vessel wich typical Wiecenberg omaments was
discovered.
53 Vessels of Vaci na rype are also noced in the colleccions of
che Nacional Museum of History of Transylvania, buc "the
origin of some are quescionable" (Radu l 972b, 36).
54 Andrifoiu 1992, 48.
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the north-eastern area ofVerbicioara (north-eastern
Oltenia) a shard was discovered, which had a decor
with meanders; this can work as an argument for
a possible synchronization of phase III Wietenberg
with the so called phase IV of Verbicioara55 (or
group Govora 56 /Govora-Fundeni 57). In the more
recent internai period of Wieteriberg, done by
N. Boroffka, stage Verbicioara III corresponds with
stage Wietenberg B, while stage Verbicioara IV is
synchronized with Wietenberg C, namely with
periods Bz. B - Bz. C from P. Reinecke 58 's modified system. G. Crăciunescu, just like O. Berciu 59 ,
divides the evolution of Verbicioara in five stages,
in which phases Verbicioara III-IV correspond
with phases Bz. B2 - Bz. C 60 •

most likely on Motru 64 • Discoveries belonging to
the Verbicioara culture are signaled in Cauce Cave,
next to Wietenberg artifacts and items belonging to Balta Sărată group 65 . The existence of cultural contacts in the interference area berween the
Vatina and Verbicioara cultures (in eastern Banat)
could be suggested by the bitronconical, flattened
vessel discovered in Grădina Castelului66 •
Unfortunately, the unsecured contexts in which
the Verbicioara items were discovered in Grădina
Castelului and Toamnei Streef?, leave opened the
discussion about the incontestable cultural synchronisms and the itinerary of these imports into
the Wietenberg culture.
Translation DELIA

MARIA

RoMAN

Conclusions
The three fragmented vessels discovered in the
southwestern Hunedoara in Grădina Castelului
and Dealul Sânpetru are, in the current stage of
research, Wietenberg imports. They can be attributed to the Verbicioara, most likely in phase III,
without excluding a possible timeframe at the
beginning of phase Verbicioara IV (or Govora/
Govora-Fundeni), a time when the traditions
of phases Verbicioara II and III were still very
strong61 •
The Verbicioara finds can be chronologically
attributed at the earliest toward the Middle Bronze
Age III and at the !atest at the beginning of Late
Bronze Age I (by the chronological timeframe proposed by FI. Gogâltan 62 ), stages that correspond to
the periods Bz. B 1 - Bz. B/Bz. Cin P. Reinecke's
modified chronological system.
The area of the typical Verbicioara artifacts at
the periphery of the Wietenberg culture is hard
to define. The Verbicioara III map of discoveries
indicates their grouping in eastern Oltenia. The
finds from Căzăneşti and Bârseşti (Vâlcea County),
along the Olt River suggest a possible entry point
of these artifacts. This hypothesis is supported by
the finds amibuted to the next stage (Verbicioara
IV-V) in the same area63 •
A second point of entry into Hunedoara could
be through the west, on the valleys of Jiu affiuents,
Andriroiu 1992, 48; Crăciunescu 2004, 189.
Hansei 1976, 57-61; Şandor-Chicideanu 2003, 199-201.
57
Palincaş 1996, 257 and note 40.
58
Boroflka 1994, 249-251, 258, table 14.
59 Bcrciu 1961, 152.
6
° Crăciunescu 2004, 156, 382, PI. CXIV (chronological
table).
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PI. I. 1- Hunedoara (photo from Google Earth); 2 - Location of the Verbicioara discoveries.
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PI. li. 1 a-b. Drawing and photo of the bitronconic vessel discovered at
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Hunedoara-Grădina

Castelului
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PI. III. 1. Fragmented cup discovered at Hunedoara-Dealul Sânpetru
discovered at Hunedoara-Str. Toamnei

(Staţia

de Filtrare); 2. Fragmented vessel (cup/bowl?)
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Victor Sava', Marius Ardeleanu··
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A

I

nceputul arheologiei europene a fost marcat
de către amatori inimoşi, care la acea vreme
au servit cu toate fortele acestei stiinte. De mai
'
'
'
bine de un secol amatorii au început să fie înlocuiţi
de arheologi profesionişti, astăzi primii găsindu-şi
cu greu locul în cadrul acestei discipline devenită
din ce în ce mai specializată. Complexul Muzeal
Arad, ca si toate muzeele, a beneficiat si încă bene'
'
ficiază de pe urma colaborării cu diverşi entuziaşti
ai arheologiei.
Înspre sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX muzeul arădean a avut colaboratori
precum S. Marki, K. Torma, L. Dămătăr, I. Haller,
F. Juhasz sau J. Zâray, care au efectuat excavaţii în
situri reprezentative ale judeţului 1• Odată cu apariţia pe scena arheologică a profesioniştilor precum
M. Roska, D. Popescu, M. Moga sau E. Dărner,
spaţiul de aqiune al amatorilor s-a restrâns din
ce în ce mai mult la cercetări de suprafaţă, rareori
întreprinzând mici sondaje.
Printre cei care au întreprins sondaje arheologice
se numără profesorul F. Kovâcs. În 1955 împreună cu un „colectiv" format din ingineri, topografi şi preşedinte de colectiv trasează o seqiune
în situl de la Macea „Topila". Unul dintre cel mai
constant colaborator al arheologului E. Dărner a
fost A. Hamerak, profesor la şcoala din Sâmpetru
German. Acesta fiind pasionat de arheologie a
salvat o serie de artefacte de reală importanţă,
dar a şi efectuat cercetări de suprafaţă, identificând o serie de obiective de interes, printre acestea
* Complexul Muzeal Arad, Pia ta Enescu, nr. 1, 31O131
Arad, e-mail: sava vic@yahoo.com.
** Muzeul Jude~ean de Istorie şi Arheologie, str. Monetăriei
nr. 1-3, 430406 Baia Mare, e-mail: ardeleanumarius@yahoo.
corn.
1
Pentru rolul acestor amatori în arheologia arădeană vezi
larga discu~ie la Barbu et a/ii 1999, 7-16.

amintim Sâmpetru German „Magazin'', „Fântâna
Vacilor" sau „Teritoriul G.A.S.". A. Kasa, medic
veterinar al C.A.P.-ului din comuna Dorobanţi, s-a
remarcat prin salvarea inventarului a trei morminte
de sec. III-IV d.Hr. ce au apărut odată cu săparea
fundatiei unui siloz ce urma să fie ridicat în incinta
C.A.P.,-ului. În deceniul 7 al secolului XX piesele
adunate de medic au fost expuse într-o cameră din
sediul C.A.P.-ului din localitate, formând un mic
punct muzeal2. Coleqionarul arădean Gh. Miloi
şi-a legat numele de unul dintre cele mai spectaculoase situri de pe raza municipiului Arad, „Gai I/
Gropile de nisip/Nisipărie", dar a salvat artefacte
şi de pe Bulevardul Revoluţiei sau „Bujac-Silvaş".
Astăzi Complexul Muzeal Arad deţine un important lot de materiale arheologice, donate de către
avocatul Miloi. Alături de Gh. Miloi îl putem
aminti şi pe N. Kugelman, cel care a strâns numeroase artefacte din întregul judeţ (Arad, Macea,
Chesinţ, Zăbrani).

Siturile arheologice de la Săvârşin „Cetăţuie" şi
cel de la Temeşeşti „Patru Gomile" au fost descoperite prin cercetări de teren de către profesorul săvâr
şinean Iosif Dohangie. El este cel care a organizat
un mic muzeu local în care au fost expuse piesele
descoperite de-a lungul timpului. Alţi profesori
pasionaţi de antichităţi au organizat astfel de mici
muzee şcolare, I. Diaconescu la Ineu, E. Lăzureanu
la Beliu, D. Schemmel la Frumuseni, P. Miron si
'
'
Gh. Popa la Chişineu-Criş, ori C. Avram la Sebiş.
O ultimă categorie de amatori despre care am
dori să discutăm se referă la cei cu anumite veleităti
ştiinţifice. În această ultimă categorie îi amintim pe
FI. Dudaş, profesorul care a reuşit să facă, primul,
pasul către cercetarea ştiinţifică, publicând o serie
de articole folositoare 3• P. Huszarik, profesor la
2

Diirner 1970, 461, nota 38.

3

Dudaş

1970;

Dudaş

1976.
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Nădlac,

se face remarcat prin buna colaborare
cu Complexul Muzeal Arad în privinţa săpături
lor de salvare de la Nădlac „Lutărie" 4 • În cele din
urmă am dori să-l amintim pe cel mai îndelungat
colaborator al Complexului Muzeal Arad, probabil şi cel mai cunoscut dintre toţi pasionaţii de
arheologie din judeţ, este vorba despre profesorul
E. D. Pădurean. Acesta a efectuat numeroase cercetări de suprafaţă în judeţ, publicând numeroase
articole de specialitate şi punând în circuitul ştiin
ţific:_ obiective arheologice importante.
In cursul anului 2007, Complexul Muzeal Arad
a achiziţionat de la profesorul E. D. Pădurean un
pumnal curb dacic. Piesa face parte din dintr-un
depozit de „unelte şi arme" 5 descoperit în 2002
la Neudorf „Pârâul Roşia". După spusele lui
E. D. Pădurean depozitul ar fi fost descoperit în urma săpării şanţului pentru îngroparea unui cablu de telefonie optică. Din cele 28
de piese, câte însumează depozitul, 27 au fost
donate Complexului Muzeal Arad în 2002 (Nr.
Inv. 17171-17197). După cum am precizat mai
sus, pumnalul curb dacic, cea de-a 28-a piesă
din depozit, a fost oferită spre vânzare de către
E. D. Pădurean, muzeului arădean.
Situl de la „Pârâul Rosia'' (PI. 111-2) este cunos'
cut în literatura de specialitate datorită numeroaselor cercetări de suprafaţă efectuate de către
E. O. Pădurean. Merită precizat că de aici au
fost culese fragmente ceramice datate la finalul
Epocii Bronzului (Bz O), cultura Basarabi (Ha C),
sec. III-IV d.Hr. şi sec. XI-XIII d.Hr. 6 În acest
loc, acelasi
• Pădurean mentionează si „o fortificaţie de formă elipsoidală. Pe direcţia vest şi nordvest incinta, cu o suprafaţă de 1~5 ha este fortificată natural de Valea Ţiganilor. In partea de vest
si sud-vest incinta este fortificată cu un sant si val
de pâmânt. Şanţul are o deschidere de 5-6 m, iar
valul are la bază o lăţime identică. Pe unele porţiuni ductul valului este clar vizibil prin culoare
g ălbuie a pământului scos din sant si utilizat la val,
în prezent este aplatizat de lucrările agricole" 7 , cât
despre datarea fortificaţiei autorul precizează „ipotetic, legăm construirea fortificaţiei de prima epocă
a fierului" 8 , fără nici o altă precizare. În urma unei
cercetări de teren efectuată în 12.05.2009, de către
V. Sava, FI. Mărginean, G. P. Hurezan, pe locul
unde era localizată fortificaţia, s-a constatat faptul
că nu există nici o urmă de fortificare în acea zonă.
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7
8

Mărginean,

Huszarik 2008; Gali et alii 2008.
2006, 225, PI. VIII.
Vezi Barbu et alii 1999; Pădurean 2006 cu întreaga bibliografie.
Pădurean 1987, 31-32.
Pădurean 1987, 33.
Pădurean
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Situl identificat9 este amplasat pe buza nordică a
unei foste terase, probabil a Mureşului 10 , iar ceea ce
Pădurean vedea ca şi un şanţ de apărare, în realitate
este un braţ mort al Mureşului. Cât despre valul
„fortificaţiei" merită menţionat că în urma cercetării nu am reuşit să-l identificăm, el probabil nici
nu există.
În acest articol nu dorim să deschidem problematica depozitului, ci să punem în lumină „starea"
în care pumnalul în discuţie a ajuns în instituţia
muzeală arădeană şi implicaţiile istorice ale descoperirii acestuia 11 •
Fără îndoială că piesa face parte din categoria
armelor ce apare, alături de Jalx, ca o veritabilă
emblemă etnică a dacilor, pumnalul curb specific dacilor devenind după cucerire, un simbol al
Daciei (în reprezentările artistice, monumente,
monede). Sica 12 descoperită la Neudorf este impresionantă, în primul rând, prin dimensiunile sale.
Având o lungime totală de 52 cm (din care lama de
33 cm 13), este cel mai mare exemplar descoperit în
spaţiul daco-getic. Are lama îngustă (3,5 cm lăţime
maximă, la baza ei), uşor curbată cu o traiectorie
elegantă pe întreg traseul. Pe mânerul piesei se
află o perforaţie de 0,3 cm, chiar spre capătul său.
Credem că această perforaţie este o intervenţie ulterioară a descoperitorului, deoarece, la exemplarele
păstrate întregi, databile în secolul I d. Hr„ lipsesc
aceste găuri pentru nituri, iar când ele există, sunt
întotdeauna câte trei. În orice caz, ultimul nit nu
se află niciodată atât de aproape de capătul mânerului, unde în mod normal se afla un buton terminal, uneori frumos ornamentat (pentru exemplarele mai timpurii), sau verigi de fier, pentru
exemplarele din perioada târzie a culturii decice.
De altfel, alături de pumnalul curb achiziţionat de
la E. D. Pădurean se aflau şi două verigi din fier,
provenind foarte probabil de la sistemul de prindere a mânerului din lemn de pe sică (PI. 11/3-4).
În acest punct am găsit în arătură fragmente ceramice preistorice atipice şi ceramică din a Doua Epocă a Fierului, care
era şi cea mai consistentă din punct de vedere numeric. La
0,38 km vest - nord-vest, în apropierea unei foste livezi, am
identificat ceramică de secolul XVI-XVII d.Hr.
1
° Cursul actual al râului Mureş se află la 3,3 km nord de
9

această terasă.

cale ţinem să mulţumim dr. Valeriu Sîrbu,
cu care am descoperit discrepanţa cronologică
dintre sica şi ornamentele de bronz.
12
Termenul provine din limba latină (substantiv feminin),
unde sica desemna un pumnal cu lama uşor încovoiată,
înrudit fiind cu sicilis (seceră), sicilio (a tăia cu secera),
sicilicul.a (o seceră mai mică, cosor), sicilimentum (fân cosit),
sicarius (cuţitar, figurat asasin) (Marcu 2000).
l3 Pădurean 2006, 225.
11

Pe

această

împreună

Pumnalele curbe (sicae) sunt o creaţie mai veche
a lumii tracice. Fiind o armă de prestigiu în mediul
războinicilor traco-celto-daci, a câştigat o mare
răspândire în cadrul grupului Padea-Panaghiurski
Kolonii, în nord-vestul şi nordul Bulgariei, Oltenia
si' zona Portilor de Fier ale Dunării, precum si în
sud-vestul Transilvaniei (sec. II-I î. d. Hr.) 14 • Apoi
ele se regăsesc în inventarele unor morminte tumulare dacice sau în unele asezări
si fortificatii din
'
perioada clasică (sec. I î. d. Hr. - Id. Hr.) 15 •
În Transilvania, descoperirile de pumnale
curbe se situează cu precădere pe cursul mijlociu
al Mureşului. Cele mai timpurii exemplare descoperite se află în zona anticului Apoulon (zona Alba
Iulia) şi în aval de acesta, zona centrului de putere
al regatului dac: Blandiana 16 , Călan 17 , Căpâlna 18 ,
Cugir 19 ,
Craiva20 ,
Grădiştea
Muncelului 21 ,
22
2
25
23
Tărtăria , Teleac , Tilisca 4, Silivas • Totusi, ele
nu lipsesc din zonele periferice ale zonelor stăpânite de daci, de exemplu, în zona Tisei superioare
(Solotvino 26 , Şimleu Silvaniei 27 , Zemplin 28 ) sau
Moldova (Poiana 29 ). Chiar dacă sica de la Neudorf
a fost publicată iniţial ca fa.când parte dintr-un
depozit, având în vedere că aproape toate pumnalele curbe sunt cunoscute din contexte funerare 30 ,
nu ar fi exclus ca exemplarul de la Neudorf să
provină dintr-un mormânt.
În general, aceste sicae sunt de forma unor cuţite
de dimensiuni mai mari, adevărate pumnale de
luptă, cu profilul lamei triunghiular, ascuţite întotdeauna pe interior (partea concavă) şi prevăzute cu
limbă la mâner. Deseori, la exemplarele mai timpurii, pe limba mânerului, se află trei orificii pentru
nit. Mânerele pot fi însă şi simple (cum este şi cazul
exemplarului de la Neudorf) sau prinse cu butoni

.

.

.

.

14

15
16
17
18

19

20
21
22
23

24

25
26

27

.

.

.

Rusroiu 2002, 49, Fig. 38; Wofoiak 1974, 87-94.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, 139.
Ciugudean 1980, 425-428, Fig. 2/ 1-2.
Eskenasy 1977, 605, lit. c.
Glodariu, Moga 1989, 105, Fig. 89/ l-2, 6.
Crişan 1993, Fig. 11.
Macrea et a/ii 1966, 49-50, Fig. 23-24.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, 139.
Ciugudean, Ciugudean 1993, 77-79.
Moga 1982, 87-91.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, 139.
Rustoiu 1994, 295-300, Fig. 1/2.
Vasiliev et a/ii 2002, Fig. 4.
Informafii dr. H. Pop - Muzeul Judefean de Istorie şi Artă,

Zalău.

la partea exterioară şi la gardă. Există cazuri când
lama a fost ornamentată cu motive zoomorfe şi/sau
geometrice31 • Cele mai frumoase şi complexe piese
decorate prezintă doi vulturi afrontati, pe aceeaşi
parte a lamei pe care se află şi canalul de scurgere
al sângelui.
Exemplarele mai bine păstrate măsoară între 24
şi 30 cm lungime 32 (însă de obicei este păstrată doar
lama care variază între 20 şi 25 cm). Nu lipsesc şi
exemplarele de dimensiuni mai mari, peste 30 cm
(35 cm are un exemplar descoperit la Histria, iar
unul descoperit la Călăraşi are 45 cm 33). În legatura
cu mărimea si forma acestor arme, există diferente
'
semnificative, chiar şi printre piesele descoperite în
acelaşi lot. Pentru a da doar un singur exemplu,
putem aminti aici descoperirile din ultimii ani din
Munţii Orăştiei, din zona capitalei dacice 34 • De
aici, printre altele, provin şi trei sicae dacice. Două
dintre ele au un uşor unghi la mijlocul lamei, pe
când cea de-a treia, de dimensiuni mai mari, are o
lamă uşor curbată pe o linie elegantă.
Piesele din sec. II-I î. d. Hr. cunosc o anumită
standardizare a formei şi decorului. După crearea
centrului de putere în Munţii Orăştiei apare o oarecare schimbare la acest tip de armă. Decorurile de pe
lama ei se stilizează mult. În Transilvania este cazul
exemplarelor de la Călan, Teleac sau Blandiana.
Toate aceste morminte au fost datate pe baza inventarului în a doua jumătate a sec. I î. d. Hr. Începând
cu primul secol al erei noastre apare o mare varietate
de forme. De asemenea exemplarele descoperite şi
databile în acest secol, şi în special către finalul său,
sunt lipsite de orice urmă de decor.
Probabil că o astfel de varietate a formelor a fa.cut
ca şi în antichitate să existe o oarecare confuzie în
jurul termenului destinat acestui tip de piesă. În
limba greacă, termenul ~i<p11 35 desemnând un fel de
sabie, pe când la romani, în limba latină, prin folx
(= seceră, cosor, coasă, cange) s-a definit în special
unealta, dar şi arma, cu utilitate în cult, la vână
toare şi cu unele aplicaţii militare 36 . Exemplarul de
la Neudorf se situează, prin dimensiuni, la limita
celor doi termeni. Confuzia între cele două tipuri
de arme se observă şi azi printre specialiştii. De
multe ori, pentru aceeaşi piesă, se utilizează fie
termenul de sică, fie cel de falx, deşi terminologia
celor două piese nu lasă loc nici unui dubiu privind
destinatia si mânuirea acesteia (cu una sau cu două

.

.

28

Budinsky-Kriea, Lamiova-Schmiedlova 1990, 253 (M. 72
- Fig. IX/ 5). 255 (M. 79 - Fig. XII 24), 258 (M. 100 Fig. XIV/ 13), 260-261 (M. 108 - Fig. XV/ 38), 263-265
(M. 128 - Fig. XVIII/ 6).
29
Rustoiu 2002, 54.
30
O listă a tuturor armelor curbe în contexte funerare vezi la
Rustoiu 2002, 62, Fig. 38.

31
32
33

34

35
36

.

Rustoiu 2002, 15.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, 139.
Istoria României, I, 1960, 174, Fig. 34.
hnp://www.hermann-historica.com/ (catalog online).
Dion Chrysostomos, XII, 19.
Borangic 2006, 49-50.
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mâini) şi implicit destinaţia ei (pumnal de luptă -

sica, sabie37 pentru două mâini - folxu[).
Aceste deosebiri stilistice între piese, ajută mult
la datarea lor. Un element important este gravura
de la mijlocul lamei. Deosebirea constă în tehnica
redării, anume ca la exemplarele mai timpurii
gravura este mai realistă, ca şi în arta scitică, pe
cand la exemplarele mai târzii desenul se stilizează,
ajungand simple linii si puncte, sau, în unele cazuri
lipsind cu desăvârşire (Neudorf).
Diferenţele de curbură şi dimensiuni au apărut
în timp datorită gusturilor comanditarului şi abilităţilor războinice ale acestuia. Dacă cele din sec.
11-1 î. d. Hr. sunt oarecum unanime ca tip, începând cu sfârşitul secolului I î. d. Hr. ele se diversifică. Apar forme noi, şi un lucru foarte important
este stilizearea modelele inscripţionate. O ideologie comună nobililor războinici de dinainte şi din
timpul lui Burebista nu mai există sub forma ei
iniţială, ea suferă modificări profunde, iar ornamentica pumnalelor curbe nu mai are acceeaşi
semnificaţie. Fiind o armă de prestigiu, cu rădăcini
adânci în ideologia grupului de nobili-războinici
de tip Padea-Panaghiurski Kolonii, ea s-a păstrat şi
după dispariţia lui Burebista, diferenţele regionale
ale pieselor arătând poate şi dezbinarea politică
produsă după dispariţia marelui rege.
Analiza fenomenului Padea-Panaghiurski Kolonii
arată că acest grup s-a extins, cândva spre sfârşitul
secolului al Ii-lea î. d. Hr. spre nord şi în Transilvania.
Acest lucru a avut implicaţii hotărâtoare asupra evoluţiei teritoriului respectiv, contribuind decisiv la
organizarea comunităţilor dacice într-o mare putere.
Sica de la Neudorf are o importanţă istorică prin
extinderea geografică a arealului cu descoperiri de
acest tip, demonstrând că, undeva în zonă, exista un
centru de putere, ai căror conducători erau urmaşi
ai războinicilor de tip Padea-Panaghiurski Kolonii.
Lipsa gravurilor pe lama piesei, lăţimea ei, curbura
mai puţin accentuată, lipsa unui buton terminal
la mâner, dimensiunile considerabile ale armei fac
ca această sică să fie databilă cândva în secolul I d.
Hr., atunci când sursele scrise şi cele arheologice fac
dovada numeroaselor confruntări cu romanii.
La această piesă un lucru important merită
a fi scos în evidenţă: pe arma dacică, din fier, au
fost aplicate o serie de „ornamente" de bronz
şi

termenul este folosit impropriu (sabie = armă curbă
cu tăişul spre exterior), sintagma sabie
de tip falx este, de asemenea, corectă ca exprimare „ ... dar
utilizarea ei presupune mai ales relarionarea cu un ansamblu
de arme similare şi mai pufin referirea explicită la o armă bine
individualizată, cu caracteristici şi calităfi care permit să i se
confere un nume distinct, numai al său" (Borangic 2006, 52).
37

Deşi

medievală şi modernă
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sau de fier. Capătul mânerului a fost placat cu o
tablă de bronz ornamentată, prinsă cu un nit de
fier, a cărui rol este de a fixa o verigă de bronz
(Pl. Il/2a-d; Pl. IIl/la-c). Părţile laterale (Pl. Il/2cd; III/ le 1-lc2) au fost şi ele placate de fiecare
parte, cu un fragment din aceeaşi tablă. La pragul
dintre mâner şi lamă a fost aplicată o altă bucată
de tablă de bronz ornamentată identic cu celelalte
trei (Pl. Il/2a-b; III/I b 1). Tăbliţele de bronz ce
înconjoară capătul mânerului, pe lângă faptul că
cea mare a fost prinsă cu un nit, au fost lipite cu un
adeziv. Aceeaşi modalitate de prindere, cu adeziv,
se observă si în cazul tăblitei dintre mâner si lamă.
Cert est~ că avem de-a face cu o piesă „specială'',
în sensul în care există o discrepanţă cronologică
între piesa propriu-zisă, sica din fier, şi „ornamentele" din bronz. Aceasta se datorează faptului că
E. D. Pădurean a aplicat fragmentele de tablă de
bronz după descoperirea depozitului survenită în
2002, chiar şi după publicarea piesei în 2006 38 •
Probabil că în momentul descoperirii cele trei
tăbliţe de bronz au reprezentat una singură, ea
fiind secţionată de către descoperitor mai târziu, în
vederea „ornamentării" armei de fier. Tăbliţele sunt
realizate din tablă subtire si ornamentate în tehnica
'
„au repousse". Ornamentul este dispus într-un singur
registru, marginea se delimitează prin două linii,
punctate, paralele. Sub acestea se dezvoltă pe diagonală
siruri de arcade. Patina este de culoare verde-închis.
Tăbliţa nr. 2 este afectată de oxidare pe ambele laturi.
Lungime: 5,9 cm; lăţime: 1,95 cm; grosime:
0,04 cm (Pl. Il/2a-b; IIl/1b1) 39 •
Lungime: 5, 1 cm; lăţime: 1, 7 cm; grosime:
0,04 cm (Pl. Il/2a-b; III/la, c).
Lungime: 3,3 cm; lăţime: 0,94 cm; grosime:
0,04 cm (Pl. Il/2c; Il/2d; III/le}; IIl/lc2).
Piesele de bronz, ce probabil provin de la un
brâu, au dimensiuni reduse, iar întregirea decorului în astfel de cazuri devine aproape imposibilă.
Cu toate acestea în Bazinul Carpatic întâlnim un
decor asemănător, format din arcade, la Felsodobsza
(Ungaria) 40 , Şpălnaca 11 41 , Pecica 11 42 sau Sântana
„Cetatea Veche" 43 • Ţinând cont de analogiile exis-

.

În Pădurean 2006, PI. VIII, piesa este publicată fără tăbli
rele de bronz (la noi PI. II/I), deci autorul a fost conştient,
în acel moment, de discrepanp cronologică dintre cele două
tipuri de artefacte.
39 În condiţiile în care tabla de bronz a fost secţionată ulterior depunerii, greutatea nu mai este relevantă şi nu am recurs
la câtnărire.
40
Mozsolics 1973, PI. 47 /33.
41
Petrescu-Dâmboviţa 1977, PI. 204/l, 15, 20.
42
Petrescu-Dâmbovip 1977, PI. 172.
43
Rusu et a/ii 1996, PI. XIV/14; alte două fragmente de
brâie asemănătoare au fost descoperite în cursul anului 2008
de către pastorul L. Mercea.
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tente şi de faptul că de pe suprafaţa sitului au fost
culese fragmente ceramice aparţinând şi sfârşitului
Epocii Bronzului44 , piesele noastre aparţin orizontului cronologic Bz D/Ha Al.
În cazul de faţă avem de-a face cu un fals datorat
lui E. O. Pădurean, care într-un exces de zel a „înfrumuseţat" un artefact dacic prin fixarea pe corpul
piesei, părţi dintr-o tăbliţă de bronz datată la sfârşitul Epocii Bronzului/Prima Epocă a Fierului. Nu
este locul pentru a face remarci asupra deontologiei
anumitor iubitori de arheologie sau arheologi, dar
trebuie amintit că stiinta
,
, nu lasă loc diletantismului.
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OBSERVATIONS CONCERNING
AN ACQUISITION OF THE ARAD MUSEUM
(Abstract)
The beginnings of European archeology were
marked by passionate amateurs, who at that time served
this science. For more than a century, amateurs began
to be replaced by professional archaeologists. Today
when this discipline has become increasingly specialized, amateurs are few in numbers. Arad Museum, like

28

all museums, has benefited and still benefit from collaboration with various enthusiasts of archeology.
During 2007 Arad Museum acquired from
E.D. Pădurean, a local amateur, a Dacian curved sword
- sica. The artefact is part of a "tools and weapons"
deposit, discovered in 2002, at Neudorf "Pârâul Rosia'',
Arad County. Of the 28 pieces, 27 were donated to
Arad Museum in 2002 and the last, the curved sword,
was offered for sale by Pădurean in 2007 to the same
institution mentioned above.
In this article we do not want to open the issue of
the deposit, but to put forward "the state" in which the
curved dagger from Neudorf has reached to the Arad
Museum and historical implications of this discovery.
Lack of engravings on the blade part, the width, the less
pronounced curvature, the lack of a terminal button to
handle, the considerable size of this weapon make this
dagger tobe datable sometime in the l" century A. D.,
when the written sources and archaeological evidence
shows many confrontation with the Romans. To resume
we must mention that the sword artefact was ornamentated with some bronze plates.
In this case we are dealing with a fake due to E. O.
Pădurean. In an excess of zea) he "ornamented" a Dacian
artifact by fixing on its body, part of a bronze plates
dated in Late Bronze Age I Early Iron Age (BzD/HaAl).
It is not the place to make remarks on the ethics of some
archeology amateurs or archaeologists, but it should be
recalled that science leaves no room for dilettantism.

Plate I. 1. Carpathian Ba sin map with the localization of Neudorf; 2. XIX" century map otzăbrani-Neudorf area with the localization of
„Pârâul Roşia" site.
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Plate 11.1. Photo of the sica (after Pădurean 2006); 2. Drawing of the piece purchased from E. D. Pădurean; 3-4. Rings.

30

lOcm

- - o

Plate III. 1. Photo of the piece purchased from E. D.
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CASTRUL LEGIUNII IIII FLAVIA DE LA BERZOVIA.
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN ANII 1965-1968
Dumitru Protase'

Cuvinte cheie: castru, legiunea III! Flavia Felix, Berzovia.
Schlusselworter: !ager, legion IV Flavia Felix, Berzovia.

Preliminarii
astrul şi aşezarea sa civilă (canabae) se află
pe malul stâng al Bârzavei, în vatra sacului
actual Berzovia, jud. Caraş-Severin (PI. 1 şi 2), sat
numit în trecut Jidovin. Urmele romane de aici
au fost semnalate în literatura de specialitate încă
de la sfârsicul secolului XVIII1. În secolul XIX si
'
'
în prima jumătate a veacului următor vestigiile
romane au continuat să iasă la lumină din ce în ce
mai frecvent, cu prilejul construirii de case şi instalaţii gospodăreşti sau din săpături şi răscoliri făcute
de săteni ori de căutătorii de antichităţi. Astfel s-au
descoperit mereu substrucţii de clădiri din piatră
şi diferite materiale arheologice romane: ceramică,
un opaiţ cu ştampila FORTIS, un coif şi un vultur
de bronz cu o inscripţie latină pe soclu, o statuetă
de lut şi alea de bronz, foarte numeroase monede
romane republicane, mulce imperiale de argint şi
bronz, emise de Nero şi Filip Arabul, inclusiv. Se
menţionează, de asemenea, mulce cărămizi şi ţigle
cu ştampila LEG IIII FF, găsite în interiorul şi în
afara castrului (PI. 20)2.
În trecut, toţi cercetătorii au apreciat corect că
ruinele şi fortificaţiile de aici reprezintă resturile aşe
zării antice Bersovia sau Berzobis şi ale unui castru
roman. S-a făcut desigur şi legătura cu cunoscutul fragment de text din comentariile împăratului
Traian despre primul război cu dacii, text păstrat la

C

· Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 25.
1
Hoffinger, în Neues Ungarisches Magazin (PressburgBratislava), II, 1792, p. 97-107.
2
Despre toate acestea vezi: S. Ormos în ArchKozl, VIII,
1871, p. 145-153; Vicen~iu Babeş şi Adrian Diaconovici în
Analele Academiei Române. Dezbateri, Seria I, tom VI, 18831884, p. 131-132; tom VII, 1884-1885, p. 159 (săpături
inedite); G. Teglas, ArchErt, XVII, 1897, p. 28-32; XXII,
1899, p. 104-106; TRET, XIII, 1897, p. 81-83; Klio, XI,
1911, p. 506, 510 (= AE, 1912, 477); B. Milleker, DelmReg,

II, 1899, p. 87-93.

gramaticul bizantin Priscianus (sec. VI), fragment
în care se menţionează şi Berzobis pe drumul de
înaintare prin Banat a armatei romane: . . . inde
Berzobim, deinde Aizi processimus3. Dar cel dintâi
care, ţinând seama şi de întinderea ruinelor, de
prezenţa construcţiilor şi frecvenţa ştampilelor cu
LEG IIII FF, a făcut precizarea, pe deplin confirmată ulterior, că în acest loc a avut lagărul legiunea
!III Flavia a fost G. Teg!as 4• Cu patru decenii mai
târziu - în condiciile în care situacia de la Berzovia
'
'
nu a constituit o preocupare mai deosebită pentru
cercetarea arheologică, în special în perioada interbelică şi încă mule după al doilea război mondial
- unii cercetători au considerat că aici ar fi existat
„mai degrabă o mare aşezare civilă întărită cu
ziduri" şi un eventual „castellum pentru trupe în
apropierea aşezării civile" 5•
De fapt, castrul de legiune de la Berzovia a
intrat în atenţia mai mare a cercetării arheologice
româneşti numai după 1960; până atunci aprecierile si consideraciile de natură arheologică si istorică ~e bazau cu 'precădere pe dacele puţine Şi vagi,
uneori nesigure, publicate înainte de primul război
mondial.
Primele săpături sistematice - după cele de
amator şi nepublicate, făcute în 1862-1866 de
Vincenţiu Babeş şi Adrian Oiaconovici - au fose
efectuate la castru abia în anii 1961-1962 de
către Marius Moga (Muzeul Regional Timişoara)
şi Octavian Răuţ (Muzeul Orăşenesc Reşiţa).
Atunci s-au făcut câteva secţiuni, în principia şi
pe latura de nord a castrului, obţinându-se dace
noi şi formulându-se unele concluzii arheologice
3

4

Priscianus, De arte grammatica, Vi, 13.
G. Teglas, ArchFrt, XVII, 1897, p. 32

5

Articolul Berzovia, redactat de M. Macrea în Repertoriul
arheologic al României (ms.) şi în Istoria României, voi. I,
1960, p. 371, 372 şi pi. XII (Dacia romană).
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ş1 istorice privind castrul şi legiunea. Astfel, s-a
afirmat, printre altele, că legiunea a stat la Berzovia
şi castrul a funcţionat rară Întrerupere mult după
domnia lui Hadrian şi că acest castru ar fi avut
două faze în „lunga" sa existentă6 • Atare afirmatii
si alte constatări ta.cure atunci nu s-au confirmat
'
prin
cercetările noastre 7 •
Săpăturile la castru au fost reluate în anii 19691970 de Marius Moga şi Florin Medeleţ, care au
consemnat rezultatele obţinute într-un raport şi au
prezentat o comunicare la o sesiune a Academiei,
în decembrie 1971 8 , care au rămas nepublicate.
După doi ani, în toamna anului 1972, cu prilejul construirii clădirii consiliului popular din
Berzovia, Florin Medeleţ (Timişoara) şi Richard
Petrovszky (Caransebeş) au înregistrat- rară să facă
săpături - o serie de date stratigrafice şi au ta.cut
observaţii utile privind marginea de est a interiorului castrului, unde s-au săpat şanţurile de fundaţie
ale clădirii comunale menţionate 9 • Cu acest prilej,
s-au găsit resturi de zid şi puternice urme de incendiu, recuperându-se totodată câteva vase ceramice
şi fragmente de ţigle romane rară ştampile.
Sub conducerea lui Florin Medeleţ, în colaborare
cu Ovidiu Bozu (Resita)
, , si
, Al. Flutur (Timisoara),
,
în anii 1998 şi 1999, săpăturile la castru au luat o
mai mare dezvoltare, dar ele s-au concentrat exclusiv în centrul castrului, la principia. Aici s-au ta.cut
o serie de constatări, referitoare la încăperi posterioare din principia: aedes şi aerarium 10 • Materialul
arheologic descoperit s-a dovedit a fi sărăcăcios, în
continuare la fel ca în trecut: olărie romană, cără
mizi şi ţigle cu ştampila legiunii. Se susţin însă din
nou vechile erori şi anume: „funcţionarea îndelungată a castrului" şi posibilitatea ca locul legiunii după retragerea acesteia la Singidunum - să fi fost
ocupat de o trupă auxiliară, neatestată 11 •
ln 2000 şi 2001, săpăturile au continuat şi
au fost efectuate de Al. Flutur în colaborare cu
V Voişian (Cluj-Napoca), tot la principia (aerarium
si basilica). Acum se mai adaugă si sustinerea,
de
'

.

.

6

.

.

M. Moga, Casrrul Berzobis în Tibiscus, I, 1971, p. 51-58.
D. Prorase, Legiunea III! Flavia la nordul Dunării şi aparrenenp Banarului şi Olreniei de vesr la provincia Dacia, în
ActaMN, IV, 1967, p. 49-52; La legion IV Flavia au nord
du Danube er la premiere organisarion de la Dade romaine,
în Acta of the Fifth International Congress of Creek and latin
Epigraphy Cambridge 1967, Oxford, 1971, p. 337-342;
Istoria Românilor, Bucureşri, 2001, p. 104-105.
8
FI. Medeleţ, R. Petrovszky, Cercerări arheologice în casrrul
roman de la Berzovia, în Tibiscus III, 1974, p. 133, nora 1.
9 Ibidem, p. 133-136.
10
Vezi Al. Flurur, Săpărurile arheologice din casrrul Bersobis
- campanile din anii 1998-1999, în AnB (S. N.) VII-VIII,
1999-2000, p.365-372.
11
Ibidem, p. 368.
7
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asemenea greşită, că ar fi existat nu două, ci trei faze
distincte de construcţie în principia, două de lemn
şi una de piatră, aceasta având şi ea două etape 12 •
Pe baza acestor investigaţii şi a diferitelor opinii
exprimate de mai mulţi cercetători 13 , Al. Flutur
a sintetizat, în teza sa de doctorat 14, tot ceea ce
s-a spus în literatura de specialitate mai nouă, cu
privire la castrul de la Berzovia şi legiunea cantonată acolo.
După cele pe scurt arătate în rândurile precedente, în legătură cu cunoştinţele mai vechi şi
noi referitoare la castru şi la săpăturile arheologice
întreprinse de-a lungul timpului în interiorul său,
vom prezenta în continuare săpăturile noastre din
anii 1965-1968, efectuate pe laturile de nord, de
est şi de vest, precum şi în principia 15 • Precizăm că,
din punct de vedere tehnic, am adoptat sistemul de
cercetare prin secţiuni, rară decopertări de suprafeţe mai largi, „sistem covor", deoarece investigaţi
ile erau într-o fază de început şi ele trebuiau ta.cute
în condiţiile restrictive din vatra satului, impuse
de grădinile cu culturi de legume şi cu pomi fructiferi, de casele şi de instalaţiile gospodăreşti ale
locuitorilor 16 •
Al. Flurur, Săpărurile arheologice din principia casrrului
legionar de la Bersobis - 2000-2001, în AnB (S.N.) IX,
2001, p. 131-134.
13
Aşa, de pildă, M. Moga, F. Medeleţ, R. Petrovszky, O. Răuţ,
O. Bozu susţin nejustificat funqionarea îndelungară a castrului,
iar O. Răuţ şi O. Bozu prelungesc această perioadă până prin
anul 162. În schimb, Doina Benea şi N. Gudea pledează pentru
o scurcă sraţionare a legiunii, 108-114, respectiv 110-114,
faţă de concluzia noasrră (a. 101-108), adoprară şi de I. Pisa.
Despre roate acesrea vezi Al. Flurur, Principia în castrele romane
de legiune (reză de docrorar), p. 59-60, cu trimirerile bibliografice necesare.
14 Al. Flurur, Principia în castrele romane de legiune (212
p. şi 57 pi.), reză coordonară de subsemnarul şi susţinură la
Universirarea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în 12 decembrie 2008. Narez că în reză am lăsar să figureze consrarările,
observaţiile şi concluziile docrorandului, chiar dacă unele
dintre acesrea nu coincideau cu cercerările mele din 19651968, dar fiind că aurarul ţinea foarce mulr la opiniile proprii,
deşi srăruiror i-am arras arenţia că ele nu se por susţine
documenrar. Chiar dacă se regăsesc şi la alţi aurari, eronate
consider afirmaţiile: existenţa zidurilor de piarră la incintă,
durara castrului şi sraţionarea legiunii ti după anii 118-119,
două faze în exisrenp castrului şi trei faze de construqie la
principia, precum şi aşezarea porţii praetoria pe larura de esr a
lagărului, nu pe cea de vesr (cum rezulră din poziţia porţilor
praetoria şi principalis dextra, foarre bine vizibile pe reren).
15 Săpărurile din anii 1965-1968 au fosr finaţare inregral de
Muzeul din Reşip, în colecţiile căruia au intrar şi se află în
păsrrare roare marerialele arheologice descoperi re de noi în
casrrul de la Berzovia.
16
La săpăruri au participar, în calirare de colabora rari, Volker
Wollmann (1965) şi Ilie Uzum (1967-1968), direcrori ai
muzeului reşiţean, Ioana Bogdan (1965), N. Boc.şan (1967)
şi M. Bărbulescu (1968), srudenţi la pracrica de specialirare.
12

Publicând acum, în detaliu, săpăturile pe care
le-am fa.cut la castru cu peste 40 de ani în urmă,
constatăm că principalele concluzii arheologice
formulate atunci 17 rămân în general valabile. Dar
la acestea mai pot fi adăugate unele date referitoare la principia, obţinute prin studiile şi investigaţiile ulterioare 18 •

Descrierea sectiunilor

În cele patru' campanii succesive de săpături
arheologice s-au fa.cut 12 secţiuni de dimensiuni
diferite, lungimea lor totală însumând 218 m.
Dintre acestea trei (I, II, IV) au fost trasate peste
incintă, una (V) în partea de est a castrului, două
(VIII, XII) la porţile praetoria şi principalis dextra,
iar celelalte şase (III, VI, VII, IX, X, XI) în clă
direa comandamentului (principia). În total s-au
dislocat 480 mc de pământ, controlat din punct de
vedere arheologic.
În rândurile care urmează vom prezenta, în
ordine numerică şi totodată cronologică, secţiunile
efectuate, precizând la fiecare în parte datele necesare, observaţiile, constatările şi concluziile înregistrate atunci la faţa locului.
Sectiunea I (24 x 1,20 x 2,90 m), PI. 5; efectuată î~ 1965; orientarea N-S. Ea a fost deschisă
în grădina lui Urlică Trifu (nr. casei 9) şi traversează toate elementele incintei (via sagularis, rigola,
agger, hermă, fossa) de pe latura (lungă) de nord
a castrului. Ca şi în secţiunea fa.cută în 1962 în
grădina lui Şest Nicolae (nr. casei 6), nici în această
sectiune nu s-a întâlnit zid de piatră la incintă si
'
'
nici cea mai mică urmă a unui astfel de zid, care ar
fi fost scos, eventual, într-o epocă ulterioară.
În cele ce urmează descriem amănunţit secţiu
nea, dinspre interior către exterior, cu toate observaţiile înregistrate în cursul săpăturii.
Via sagularis (PI. 6). Chiar la capătul sudic al
secţiunii, la adâncime de 1 m, s-a găsit un strat de
pietre de carieră şi lespezi, puse alăturea în plan
orizontal, pe o lungime de 1,40 m, după care se
vedea o întrerupere de 0,80 m, pentru ca la 2,20 m
stratul de pietre să se înalţe cu 0,40 m faţă de
nivelul anterior (la 1 m adâncime). Pe acest prag
17

Vezi trimiterile bibliografice din nota 7.
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FI. Medelef - Al. Flutur, Castrul roman de la Berzovia.
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bănăfeni" de la Sânnicolau Mare, 12 mai 2005, inedită (apud
Al. Flutur, Tezii, p. 85); Ov. Bozu, D. Rancu, în Banatica, 15,
2005, p. 159-173; Al. Flutur, Castrul Berzobis din perspectiva
cercetărilor recente, în Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei (ed. E. S. Teodor, O. Ţentea), Bucureşti, 2006, p. 165-169.
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mai ridicat pietrele sunt puse iarăşi una lângă alta,
pe o lăţime de 1,20 m. Acest strat de pietre, situat
la poala agger-ului şi paralel cu acesta, considerăm
că fa.cea parte din via sagularis, care nu a fost urmă
rită de noi prin săparea unei casete laterale. Deci
aici via sagularis era pietruită. Peste via sagularis se
află depunere de pământ negru castaniu, groasă de
9,80 m, care, în parte, este şi o aplatizare a valului.
ln interiorul acesteia s-au găsit fragmente de vase
romane, foarte multe bucăţi de ţigle şi câteva de
cărămidă.

Referitor la cele două eventuale niveluri de la
că nu este vorba de o refacere a acesteia, când castrul era ocupat de legiune,
ci mai degrabă de o dislocare, rearanjare dintr-o
perioadă ulterioară plecării trupei de la Berzovia.
Oricum, va trebui observat dacă situaţia întâlnită
aici se verifică sau nu şi în alte puncte, spre a putea
stabili cu certitudine fie existenţa a două faze, fie
a unei simple reaşezări ulterioare. Rămânând în
sfera probabilităţii şi admiţând că am avea două
faze romane în acest loc, atunci nivelul de jos al
pietrelor din capătul secţiunii trebuie considerat,
fireşte, cel iniţial, aflat in situ. Nivelul de pietre mai
ridicat, dinspre val, în acest caz ar putea fi interpretat ca un deranjament sau amenajare - fa.cută
după plecarea legiunii - în anumite scopuri civile,
de către o comunitate de populaţie care a rămas şi
a locuit în continuare la Berzobis. Este cât se poate
de verosimil ca situaţia întâlnită la via sagularis să
fie în strânsă conexiune cu cea din interiorul aggerului, unde s-au înregistrat unele intervenţii postcastru, aşa cum se va vedea mai departe.
Valul de pământ (PI. 5). Pe panta interioară
din agger, între metrii 3,40 şi 8,90, se constată o
umplutură formată din pământ negru-castaniu,
amestecat cu bucăţi de ţigle, zgură de fier şi bucăţele
de cărbune. Această umplutură, îndeosebi partea
ei superioară, este similară cu depunerea de pe via
sagulari~. Baza ei se găseşte pe pământul galben,
virgin. ln umplutura de pământ menţionată s-au
mai descoperit: fragmente ceramice obişnuite; un
ciob de oală dacică lucrat cu mâna, prevăzut cu
un buton mare, rotund; două chei romane de fier;
fragmente de vase roşii terra sigillata şi o monedă
de bronz de la Nero. Moneda s-a găsit în dreptul
metrului 6,60, la adâncime de 1, 1O m, aproape
de baza umpluturii, care corespunde cu nivelul de
călcare roman. După obiectele găsite în interiorul
ei, această umplutură indică o locuinţă civilă din
perioada romană, databilă după retragerea legiunii III! Flavia felix la Singidunum. Mai adaugăm
că la metrul 8,90 se vede clar o tăietură în agger,
care coincide cu o margine a umpluturii, iar în

via sagularis, apreciem
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continuare valul conţine un pământ compact, galben-castaniu, lipsit total de materiale romane, dar
amestecat cu multă _zgură de fier şi sfărâmături de
pământ ars la roşu. ln această porţiune de pământ
galben nemişcat se află, chiar la mijlocul lăţimii
valului, o albiere a solului, care poate fi naturală sau
mai degrabă făcută de către constructorii romani
pentru o mai mare stabilitate a agg-er-ului. Punctul
cel mai înalt al valului se află între metrii 11-12
ai secţiunii şi corespunde pe verticală cu albierea
menţionată. Distanţa între rigolă şi bermă este de
circa 9 m, ceea ce reprezintă baza agg-er-ului.
Cât priveşte zgura de la baza şi din corpul
valului, unde nu s-au înregistrat deranjamente, este
clar că ea datează din perioada preromană şi a ajuns
în agger la construirea acestuia, odată cu pămân
tul luat de constructori de la faţa locului. Dovada
concludentă rezidă si în constatarea că în portiunea
din interiorul valului nederanjat nu s-a găsit nici
măcar un fragment ceramic roman, în schimb a
apărut un ciob dacic lucrat cu mâna, chiar în zona
cu zgură. S-a remarcat apoi că zgura este prezentă
de-a lungul nivelului antic şi de asemenea în şanţul
de apărare (fossa), dar nu până la fundul lui, ci cu
aproape 1,20 m mai sus, unde a ajuns ulterior, prin
scurgerea pământului din val. În situaţia dară este
foarte probabil că secţiunea noastră a nimerit peste
resturile unui cuptor dacic, preroman, de reducere
a minereului de fier.
Pe panta exterioară şi în partea superioară
a valului - aflată la înălţimea de 1,80 m faţă de
nivelul solului actual -, spre deosebire de panta sa
interioară, s-au întâlnit gropi moderne, mai ales
între metrii 11 şi 15,60 ai secţiunii. Subliniem că
în săpătură nu s-au observat niciun fel de resturi
care să indice existenţa unui Holzerdemauer şi nici
urme de palisadă, care desigur a existat.
Berma (PI. 5). Raportul dintre partea exterioară a valului şi bermă nu se distinge prea clar.
Totuşi, porţiunea cuprinsă între metrii 15 ,30 şi
18,20 poate fi considerară berma castrului. Uşor
înclinată spre fossa, ea este acoperită cu un strat de
pământ, gros de aproape 1 m, revărsat din agger.
Extins peste şanţul de apărare, acest strat conţine
zgură de fier şi pete (lentile) de pământ negru, care
a avut contact cu focul. Nivelul bermei se găseşte
chiar pe pământul galben, neumblat.
Şanţul de apărare lfossa) (PI. 5). Mai mic decât
ne aşteptam să fie la un castru de legiune, acesta
are lărgimea maximă de 6 m (între metrii 18 şi
24) şi adâncimea de 2 m. El este umplut până la
nivelul de 1, 1O m cu pământ negricios, amestecat
cu bucăţele de zgură de fier, ici-colo găsindu-se şi
bucăţi de ţigle romane. Mai sus, până la nivelul de

.
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călcare actual, umplutura este formată din pământ
gălbui, scurs din agger. Panta interioară a şanţului

- în partea ei superioară - este mai lungă şi mai
lină decât cea exterioară, care apare mai scurtă şi
mai abruptă. Dar jumătatea inferioară a şanţului
are marginile verticale, fundul larg şi orizontal,
formă pe care nu am mai întâlnit-o la alte castre
romane din Dacia. Resturile arheologice descoperite în şanţ se reduc la bulgări de zgură de fier şi
la câteva fragmente de ţigle romane. Ceramica sau
alte obiecte lipsesc cu totul.
La distanţă de 5 m de la capătul nordic al secţiunii, am deschis o nouă secţiune, în prelungire
(8 x 1 x 0,80 m), spre a vedea dacă nu cumva
castrul avea două fossae. Rezultatul a fost negativ:
castrul avea aici o singură fossa.
În concluzie, această secţiune a cuprins toate
elementele incintei şi în ea se poate vedea clar
întreg sistemul de fortificaţie de pe latura de nord a
castrului. Cert rămâne faptul esenţial că pe această
latură castrul era prevăzut cu un singur şanţ de
apărare şi nu avea zid de piatră, situaţie care se va
întâlni şi pe celelalte laturi.
Sectiunea/1(15,20 x 1 x 3,60 m), PI. 7; efectu'
ară în 1965; orientarea E-V. A fost săpată pe latura
scurtă de vest a castrului, între colţul nord-vestic
şi poartă, în grădina lui Lazăr Petru (nr. casei 35).
Această secţiune s-a deschis cu scopul de a constata
dacă şi pe această latură lipseşte zidul de piatră la
incintă, dacă şi celelalte elemente ale castrameraţiei sunt identice sau similare cu cele de pe latura
nordică, observare în secţiunea precedentă.
Precizăm că si aici lipseste zidul de incintă, iar
'
şanţul de apărare are aceeaşi formă ca şi cel de pe
latura de nord. Mai menţionăm că din cauza culturilor de legume, am fost nevoiţi să trasăm această
secţiune numai peste fossa, bermă şi panta exterioară din agger. Restul incintei s-a cercetat prin
săpătură abia în anul 1967, dar constatările făcute
atunci le expunem aici, în continuare.
Înainte de a prezenta elementele de fortificaţie
întâlnite, remarcăm că, spre deosebire de prima secţiune, Jn acest loc nu se constată deranjamente prea
mari. ln partea interioară a valului de pământ şi în
şanţul de apărare se observă un proces de nivelare
lentă, fără răscoliri sau alte scormoniri medievalemoderne. Notăm însă că agger-u1 apare aici mult
mai aplatizat decât pe latura nordică. Descriem
secţiunea de la vest spre est, adică dinspre exterior
spre interior.
Şanţul de apărare prezintă şi aici forma interesantă şi curioasă a celui de pe latura nordică, având
lărgimea de 6 m şi adâncimea de 2 m, în raport
de nivelul solului antic. Mergând de jos în sus,

.

pe verticală, observăm că el este umplut, până la
nivelul de 1,35 m, cu un pământ negru-castaniu.
Mai sus se află o fâşie alveolată de pământ negru,
groasă de 0,86 m, care căpăcuieşte gura şanţului.
Această fâşie de pământ, subţiindu-se treptat, se
întinde până la metrul 5 şi ea face parte din umplutura şanţului, numai că pământul ei are o culoare
puţin mai închisă. Pe orizontală, ea corespunde cu
nivelul de călcare roman. Deasupra fâsiei
, mentio'
nate se află un strat de pământ galben, compact,
bine tasat, steril din punct de vedere arheologic,
care este o scurgere evidentă din agger. Între acesta
şi solul vegetal actual se intercalează o depunere de
pământ negricios-cenuşiu, care se îngroaşă până
la 0,80 m deasupra şanţului şi se subţiază treptat
până la dispariţia pe panta valului, la 8,40 m.
Benna, deşi mai greu, se poate distinge totuşi
între metrii 5 şi 7,50, unde terenul apare uşor
înclinat spre fossa. Nivelul ei aproape se confundă
cu suprafaţa pământului galben, virgin.
Valul de pământ, pe panta sa exterioară se
prezintă foarte clar, nederanjat (PI. 7). Format
din pământ galben, dens, acesta are înălţimea de
1,40 m deasupra solului antic. Înălţimea lui scade
gradual spre şanţ şi atinge punctul zero la marginea exterioară a acestuia. Pe panta interioară,
în schimb, valul a suferit unele deranjamente în
epoca romană, după plecarea legiunii, când funcţia
sa militară încetase. Aşa se explică prezenţa în val
a unor răzleţe pietre de carieră, bucăţi de ţigle şi
cărămizi, asociate cu ceramică romană roşie şi
neagră, de bună calitate. Această situaţie se observă
foarte bine în secţiunea II continuată în 1967, în
grădina lui Gheorghe Popovici (nr. casei 36). Nu
s-au păstrat urme de palisadă, deşi săpătura a fost
atent observată.
Rigola s-a prins în prelungirea secţiunii II (PI. 8)
şi se concretizează printr-un şănţuleţ larg de circa
1 m, care pleacă de la nivelul solului antic şi se
adânc:_eşte vreo 90 cm în pămăntul galben, neumblat. ln pământul de umplutură al rigolei, negrucastaniu, se aflau bucăţele de cărbune, sfarâmături
de ţigle, de cărămizi şi cioburi de vase romane, pe
care le considerăm, şi aici, post-castru.
Via sagularis, în acest loc, nu este pietruită. Ea se
conturează la adâncimea de 0,95 m pe o lăţime de
circa 4 m, printr-un pământ mai tare, dens şi mai
greu la săpat decât cel din apropierea ei. Observăm
că materialul arheologic descoperit în această sectiune
este foarte sărăcăcios si se reduce la purine
'
'
cioburi de vase romane.
Secţiunea III (15 x 2 x 2,40 m); PI. 9 şi 10;
efectuată în 196 5; orientarea E-V Ea se află în
grădina lui Hucera Ştefan (nr. casei 44) şi a fost
)

deschisă aici spre a identifica clădirea comandamentului (principia), care presupuneam că se
găseşte în locul respectiv, unde terenul prezenta
o ridicare mai pronunţată. Precizăm că în trecut
principia nu a fost localizată în perimetrul castrului prin săpături arheologice sistematice. În continuare, prezentăm detaliat profilul, constatările şi
descoperirile din interiorul secţiunii.
La capătul ei de vest, prin deschiderea unei
casete, s-a identificat capătul unui zid din blocuri de
calcar frumos ecarisate, care are direcţia E-V(Pl. 9
şi 1O). Zidul, gros de 0,90 m, a fost scos în epoca
modernă si
blocuri
, din el nu au rămas decât sase
,
mari, de formă aproape cubică. Fundaţia zidului,
fa.cută din pietre mai mici legate cu mortar, are
grosimea de 1,20 m şi este aşezată pe la 1,40 m
adâncime, pe un strat de pământ compact, neumblat, de culoare castanie. El mergea perpendicular pe un alt zid, gros de 1 m, a cărui fundaţie se
găsea la 2,40 m adâncime faţă de nivelul solului
actual. Şi acest zid a fost scos complet, dar locul se
vede foarte bine în profilul secţiunii, unde a rămas
molo~ şi pietre, amestecate cu pământ de umplutură. ln restul sectiunii, de la metrul 5 si până la
capăt, nu s-au în~âlnit alte ziduri. În s;himb, pe
această distanţă, la adâncime de 1 m, a apărut un
strat de pietriş mărunt şi nisip, perfect orizontal,
gros de 3-5 cm, pe care îl considerăm suprafaţa
curţii interioare (atrium) a clădirii comandamentului. Remarcăm că piatra din ziduri este de două
categorii: una calcaroasă, sfarâmicioasă, uşor de
prelucrat şi alta du~ă, rezistentă, mult mai bună
pentru construcţie. ln ziduri şi dărâmături ambele
categorii s-au găsit împreună.
Din punct de vedere stratigrafic, notăm aici
existenţa posibilă a două niveluri de construcţie.
Primul ar putea fi reprezentat de curtea interioară şi de un strat de pământ castaniu cu urme
de lemn ars si înrosit la foc, iar al doilea s-ar
contura printr-un brâu gros de pământ amestecat
cu mortar, olane multe şi bucăţi de ţigle, unele
purtând ştampila legiunii 1111 Flavia. Şi aici sunt
prezente urme de incendiu.
Materialul arheologic descoperit constă din:
cioburi de vase romane (puţine), o balama de
uşă, câteva piroane de fier, olane şi ţigle (şapte
cu ştampila LEG !III FF). Cărămizile lipsesc sau
apar doar sporadic.
Pământul neumblat începe la 1 m adâncime. În
partea lui superioară are o culoare castanie şi este
lipicios, iar, cu cât creşte adâncimea, el capătă o
culoare gălbuie şi este mult mai cleios.
Secţiunea/V(24 x 2 x 1,50 m); PI. 11; efectută
în 1966; orientarea E-V Este amplasată pe latura
)

)
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scurtă

de est în grădina lui Şest Nicolae (nr. casei 6)
Gheorghe (nr. casei 5).
Plecând de-a lungul secţiunii din exterior spre
interior şi examinând elementele incintei, se constată similitudini, dar si unele diferentieri fată de
'
'
'
secţiunile precedente, trasate peste laturile de nord
si de vest ale castrului. Precizăm că si pe această
'
'
latură lipseşte zidul de piatră.
Şanţul de apărare (jossa) prins în proporţie
de 90 %, între metrii 20 si 24, are deschiderea
'
maximă de 6 m şi adâncimea de 1,80 m, în raport
de suprafaţa antică a terenului. Plin cu pământ
negru-castaniu, fără material arheologic, şanţul
diferă faţă de cel din secţiunile I şi II prin faptul că
are formă regulată, aproape triunghiulară. Forma
de fossa punica este foarte clară (PI. 11).
Locul bermei, uşor înclinat spre exterior, se
poate plasa între metrii 16,50 şi 18, 1O, corespunzând nivelului antic de sub valul de pământ.
Agga-ul, format din pământ galben, compact
şi înalt acum de 1,20 m, se găseşte între metrii 7
şi 16,50 ai secţiunii. În interiorul lui nu s-au descoperit urme ale unei structuri de lemn ori de
palisadă şi niciun fel de materiale arheologice. Pe
partea lui interioară, în epoca modernă, s-au săpat
două gropi de către localnici, care căutau probabil
piatră de construcţie.
Rigola se pare că se află între metrii 6 şi 7, unde
a fost distrusă de o groapă medievală-modernă.
Vîa sagularis, nepietruită, se conturează între
metrii 2 şi 6, unde s-a întâlnit un strat de pământ
bine bătătorit, la a cărui margine interioară a
pătruns o groapă în epoca modernă.
Materialul arheologic descoperit este extrem de
sărăcăcios şi se reduce la puţine fragmente ceramice romane de culoare roşie şi cenuşie.
Sectiunea V; PI. 12; efectuată în 1966; orientarea
S-a săpat în ulita satului, în fata casei cu
'
'
nr. 51, proprietatea lui Ogârlaci Gheorghe (Popa).
În capătul de vest s-a dat peste un zid gros de 1 m,
făcut din piatră de carieră, legat cu mortar. Zidul
are direcţia nord-sud. Nu a fost urmărit prin deschiderea unei casete, dar porţiunea prinsă în secţi
une arată că era un zid puternic al unei importante
clădiri din castru, despre rolul căreia nu se pot face
acum precizări. În jurul acestui zid şi în restul secţiunii au ieşit la iveală ceramică romană obişnuită,
bucăti
,
, de cărămidă, olane si
, multe rigle fără
P urine
ştampilă. Nu s-au constatat urme de incendiu.
Sectiunea VI (IO x 2 x 2,80 m); PI. 13; efectuată în '1967; orientarea E-V. Se află în grădina lui
Laiu Ion (nr. casei 46) şi a fost trasată peste bombarea terenului actual, unde se găseşte clădirea comandamentului (principia). Secţiunea a traversat două
şi Ţegrea

E-v.
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ziduri paralele, situate la distanţa de 4 m unul de
altul şi având direcţia est-vest. Primul zid a fost scos
complet de localnici, dar locul său se vede foarte
clar în profilul secţiunii. Al doilea zid, aflat la sud
de precedentul, a fost urmărit, spre est şi vest, prin
deschiderea a două casete adecvate. Acesta este construit prin blocuri de piatră de carieră legată cu
mortar, are grosimea de 0,90 m, înălţimea păstrată
de 1 m şi se sprijină pe o temelie groasă de 1,05 m
si înaltă de 1 m, făcută si ea din piatră de carieră
'
'
prinsă cu mortar. Avem aici un zid care, împreună cu fundaţia, se păstrează acum pe înălţimea de
2 m. În clădirea comandamentului el apare ca un
zid important. Notăm că în caseta de est zidul este
Întrerupt de pragul unei încăperi. De lângă acest
prag se îndreaptă spre sud un zid de legătură (despărţitor), al cărui traseu nu a fost urmărit. Se pare că
aici era partea nordică din principia, care urmează să
fie decopertată prin cercetări viitoare. Deocamdată,
ea rămâne doar identificată. Mai observăm că pavimentul încăperilor, aflat lângă zidurile menţionate,
a fost puternic deranjat, dar nivelul de călcare se
poate determina la 1 m adâncime, printr-o dungă
de mortar compact. Peste tot s-a înregistrat multă
arsi:ră, fapt care dovedeşte aici un puternic incendiu.
In săpătură s-au descoperit ţigle, olane şi
puţine cărămizi. Comparativ, ţiglele sunt cele
mai numeroase. Unele dintre ele poartă ştampile
(LEG IIII FF), toate fragmentare, plasate în chenar
dreptunghiular sau în tabula ansata. Olăria se reduce
şi ea la puţine fragmente de vase, gri fine şi negricioase-cenuşii, zgrunţuroase, de calitate inferioară.
Dacă mentionăm câteva piroane si scoabe de fier, o
'
'
verigă de aramă şi bucăţele de fier atipice, încheiem
sărăcăciosul inventar arheologic al secţiunii.
Secţiunea VII (13 x 2 x 2,50 m); PI. 14 şi 15;
efectuată în 1967; orientarea E-V. Situată în grădina
lui Ogârlaci Simion (nr. casei 43), ea a arătat că în
acest punct au avut loc puternice şi extinse răsco
liri, făcute de săteni în epoca medievală-modernă.
Se pare că aici ne găsim la marginea de nord a aripei
stângi din clădirea comandamentului. În secţiune
s-a dat peste locul a două ziduri scoase de localnici
pentru piatră de construcţie, ziduri care mergeau pe
directia nord-sud; distanta între ele era de 7,80 m.
'
'
Pe anumite porţiuni, deranjate şi ele, la adâncime
de numai 30-35 cm, s-au găsit bucăţi de paviment
în opus signinum. Segmentul de zid, aflat în partea
de est a secţiunii, umde era mai puţin distrus, a fost
urmărit 7,60 m spre nord, dar partea lui de elevaţie
lipsea complet şi chiar fundaţia era răscolită.
Şi în această secţiune remarcăm cantitatea
redusă a olăriei, olanelor şi cărămizilor romane.
Doar ţiglele erau mai numeroase, unele având sigla

clasică

a legiunii. Materialul arheologic mărunt
lipseste si el, în afară de câteva piroane si scoabe
de fier.
Sectiunea VIII (12 x 0,90 x 0,80 m); efectu'
ată în 1967; orientarea E-V; în grădina lui Lazăr
Petru (nr. casei 35). A fost plasată pe latura de vest
a castrului, în faţa porţii care şi acum se vede foarte
bine pe teren {lărgimea circa 8-1 O m), cu scopul
de a controla dacă şanţul de apărare continuă sau
nu, fără întrerupere şi aici, unde apreciem că era
porta praetoria. Rezultatul: în locul respectiv nu s-a
întâlnit nici urmă de sant si val, ambele elemente
de fortificaţie lipsind ~u d~săvârşire. În săpătură a
apărut acelaşi pământ nemişcat, compact, foarte
tare care începe sub solul vegetal şi este complet
steril din punct de vedere arhelogic. Constatarea
aceasta reprezintă dovada că aici exista poarta
de vest a castrului şi anume porta praetoria. De
altminteri, şi principia ocupă în castru o poziţie
clasică, mai retrasă spre est, către porta decumana,
ceea ce constituie o confirmare.
Sectiunea IX (32 x 1 x 2 m); PI. 17; efectuată
' orientarea E-V S-a trasat în grădina lui
în 1968;
Şest Alexandru (nr. casei 59), peste dâlma de sud a
terenului actual, unde am apreciat că se află latura
stângă din principia, orientată spre vest. Seqiunea
nu a dat rezultatele aşteptate. Totul este răscolit.
Zidurile (patru la număr) au fost scoase complet, cu
excepţia unuia, din care se mai păstrează un rând de
pietre din temelie. Ele aveau direqia est-vest. Locul
lor se vede foarte clar la baza si în peretii sectiunii.
Socotind măsurătorile de la sud spre nord, locul
zidurilor scoase apare între metrii 11-12, 17-18,
23-24 şi 27-28, rezutând o distanţă de 5 şi 3,50 m
între ele, distanţă care corespunde cu dimensiuni
ale încăperilor în această parte a clădirii. Remarcăm
că şi aici există multe urme de incendiu, îndeosebi
în centrul şi în jumătatea de nord a seqiunii, reprezentate prin cărbuni, pământ ars şi cenuşă.
Materialul arheologic descoperit este puţin şi
se reduce la sporadice fragmente ceramice romane,
mai ales de culoare roşie, câteva piroane şi cuie
de fier, bucăţi de olane şi de ţigle, unele cu sigla
LEG 1111 FF.
Sectiunea X (38 x 1 x 2 m); PI. 18; efectuată în Î968; orientarea N-S. Se află în grădina lui
Hucera Ştefan (nr. casei 44) şi traversează partea
de nord a clădirii comandamentului şi pătrunde în
curtea interioară circa 12 m. Curtea interioară se
găseşte la o adâncime de 0,75-0,85 m şi se concretizează printr-un strat orizontal de nisip şi de
prundiş, in situ. Peste acest nivel se suprapune un
strat de~ pământ negru, impregnat cu mortar şi
moloz. Intre metrii 11 şi 14 s-a dat peste o groapă

. .

.

.

. .

modernă, făcută

de cei care au scos zidul roman
pentru piatră de construqie. Locul acestuia se
distinge clar în profil, între metrii 11 şi 12,50. El
avea direcţia E-V şi mărginea atrium pe latura sa
de nord. Între metrii 14 şi 17 s-a găsit multă dărâ
mătură, formată din pământ puternic prăfuit şi
înrosit de foc, arsură, numeroase bucăti de olane
şi ţigle, acestea din urmă cu ştampila LEG IIII FF,
plasată în chenar dreptunghiular. Sub dărâmătura
respectivă se afla o dungă continuă de pământ ars,
de culoare neagră-cafenie, care forma nivelul de
călcare roman în timpul existenţei şi distrugerii
clădirii. Dărâmătura aceasta, în partea de nord,
era mărginită de un alt zid, din care s-a scos toată
piatra în epoca modernă. Este vorba aici de o încă
pere de pe aripa dreaptă a clădirii, ale cărei dimensiuni şi funqionalitate urmează să fie precizate în
viitor. Aici, pe stratul de arsură, sub dărâmătura cu
ţigle şi olane, s-a descoperit un coif militar roman,
întreg, asezat cu calota în sus. Între metrii 20 si
25 se afla altă dărâmătură, de dimensiuni ceva mai
mari, care prezintă toate trăsăturile celei precedente. Şi această dărâmătură se găseşte Între două
ziduri scoase în epoca modernă. Avem aici altă
încăpere, adiacentă. Relevăm că nivelul antic se
găseşte la ambele dărâmături pe aceeaşi orizontală.
Lângă zidul de nord al celei de a doua dărâmă
turi, s-a descoperit un cuptor rotund-oval, cu diametrul maxim de 1, 75 m. El avea calota de lut ars,
prăbuşită pe vatră. Din aceasta s-a păstrat numai o
parte din circumferinţă, pe o înălţime de 0,40 m.
Ea avea grosimea de 1O cm, la bază. Peste partea
nordică a cuptorului, aproape complet distrusă, erau
îngrămădite pietre mărunte de carieră şi bucăţi de
ţigle, sub care a apărut vatra cuptorului, netedă şi
cu slabe urme de cărbune. Cu 1,50 m mai la nord
de cuptor s-a dat peste locul unui alt zid scos, care
mergea în direqia E-V Nu ştim acum la ce a servit
acest cuptor de lut şi dacă el poate fi pus în legătură
cu un praefurnium sau dacă este post-castru, ceea ce
se va putea lămuri prin cercetări viitoare în principia.
Din această seqiune rezultă că distanţa între
zidurile extreme de pe aripa din dreapta a clădi
rii măsoară circa 18 m, distanţă care corespunde
cu lăţimea pe care o avea principia pe latura din
dreapta curtii interioare. Considerând că si latura
stângă a clădirii avea aceeaşi lăţime şi adăugând
pe cea de circa 24 m din atrium, obţinem lăţimea
totală a clădirii comandamentului, care atingea
aproximativ 60 m.
Materialul arheologic ieşit la iveală şi aici este
puţin: câteva fragmente ceramice obişnuite, coiful
amintit, o mărgea mică de bronz, olane şi foarte
multe ţigle. Lipseşte constant cărămida, încă o
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dovadă că principia
perită

era construită din piatră şi aco-

cu ţigle.

Secţiunea XI (15 x 2 x 1,9 m); PI. 19; orientarea E-V S-a săpat în grădina lui Şest Trăilă
(nr. casei 42), peste dâlma răsăriteană, vizibilă pe
teren, unde apreciam că se plasează latura estică a
clădirii comandamentului. Ca si
ante, în sectiunea
,
rioară, s-a surprins dărâmătură de ţigle şi olane în
amestec cu pământ roşu, limitată de două ziduri ambele scoase până la temelie - ale unei încăperi.
Toată dărâmătura se află pe nivelul antic, marcat
de o fâşie de pământ ars, negru-cafeniu. Şi aici, ca
peste tot în principia, lipsesc în general cărămizile,
iar ceramica este foarte redusă cantitativ şi puţin
variată tipologic. Io stratul de dărâmătură s-a găsit
o monedă imperială de bronz (foarte uzată) şi un
fund de opaiţ roşu, cu ştampila FORTIS.
Sectiunea XII (6 x 0,80 x 1 m); orientarea
' trasat în fundul grădinii lui Ogârlaci
N-S. S-a
Trăilă (nr. casei 15), peste latura lungă dinspre
Bârzava, acolo unde valul de pământ se întrerupe,
formându-se o poartă, la fel cu cea de pe mijlocul
laturii scurt de vest. Am căutat să vedem dacă şanţul
de apărare se întrerupe sau nu în locul respectiv. Ca
şi pe latura de vest, săpătura a arătat că stratul de
Asadar,
santul
, portii
, este nemiscat.
,
,
, ,
P ământ din fata
castrului se întrerupe, ceea ce dovedeşte că în acest
punct se afla porta principalis dextra, situată la distanţă de 170 m de colţul de nord-vest al castrului.

Materiale descoperite în

săpături

În cursul investigaţiilor din anii 1965-1968
s-au descoperit puţine materiale arheologice faţă
de ceea ce ne aşteptam să scoatem la lumină în
castrul legiunii IIII Flavia, chiar dacă ea a stat la
Berzovia relativ putin.
Desi reduse cantitativ si
,
' în
general cunoscute ca tipologie, totuşi aceste materiale - şi altele ieşite la iveală ulterior - contribuie
la îmbogăţirea cunoştinţelor arheologico-istorice şi
la sporirea ori confirmarea datelor despre castru şi
despre activitatea acestei legiuni la nordul Dunării.
Io cele ce urmează prezentăm, foarte pe scurt,
aceste materiale, la care adaugăm unele din alte
săpături şi achiziţii, provenite tot din castru, păs
trate acum în Muzeul din Reşiţa (Pl. 23-27) şi
publicate recent de Ov. Bozu 19 •

.

19
Ov. Bozu, Catalog, passim. Consider necesară precizarea că
Muzeul din Reşiţa a răspuns prea târziu la rugămintea de a-mi
pune la dispozifie, pentru publicare, pufinele materiale descoperite în 1965-1968, fapt care m-a determinat să reproduc
piesele din PI. 23-24 după Ov. Bozu, op. cit. Aceste piese
provin cele mai multe din alte săpături efectuate în castru, dar
specificarea respectivă lipseşte. Oricum, reproducerea lor aici
am socotit-o utilă pentru cercetătorii interesafi de materialele
descoperite în acest castru al legiunii.
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Ţigle şi cărămizi (PI. 20), fragmentare şi
întregi, cu ştampila LEG IIII FF, în opt variante, descoperite cu zecile în principia (secţ. III,
VI, VII, IX, X, XI). Lipsesc în secţiunile de pe
curtine. Ştampilele au, de regulă, literele înalte de
1,3-2 cm; sunt aşezate în cartuş dreptunghiular şi,
mai rar, în tabula ansata. În literatura mai veche se
menţionează şi o ştampilă fără chenar, variantă care
nu a fost întâlnită în ultima vreme.
Un o"'ait
din care
r ' de culoare rosie-cărămizie,
,
se păstrează numai baza cu ştampila FORTIS
(secţ. XI).
Alte două opaiţe (Pl. 24/3,6), reproduse şi
descrise de Ov. Bozu (Catalog, p. 41, nr. 89-90).
O monedă de bronz, probabil de la Traian, foarte
slab conservată, dificil de identificat (secţ. IX).
Coif din tablă de fier, de tip WeisenauHaguenau, găsit în 1968, în principia (secţ. X), la
adâncimea de 0,90 m, sub un strat de dărâmătură
cu urme de incendiu, plin de ţigle, olane şi cără
mizi sfărâmate. Restaurat (PI. 21), el are dimensiunile: înălţimea 11,5 cm, diametrul calotei 20 cm
si
lătimea
maximă la apărătoarea de ceafa 34 cm.
J.
•
Io bună stare de conservare, coiful se datează în
primele două decenii ale secolului II, dar întreaga
serie a coifurilor de acest tip se încadrează în
sec. I-II 20 •
Două chei romane de bronz, fragmentare, provenite din principia.
O balama de uşă, fragmentară, descoperită în
principia (secţ. III).
Piroane, cuie şi scoabe de fier, găsite frecvent
în principia, multe aparţinând fazei de lemn.
Ceramica romană descoperită în castru
(PI. 22-24) se dovedeşte a fi puţină şi fără prea
multe categorii, tipuri sau variante. Lipsesc în
general sigillatele locale şi cele de import, cel
puţin deocamdată. Lipseşte de asemenea ceramica
dacică, prezentă în foarte numeroase castre auxiliare din Dacia.
Ceramica romană cunoscută acum provine în
marea ei majoritate din ruinele clădirii comandamentului (principia) şi ea se poate categorisi în
următoarele grupe mari:
Grupa I
Ceramică roşie-cărămizie, de calitate superioară,
de forme şi cu utilizări diverse, dar mai ales oale,
castroane, cupe, văscioare-pahar, farfurii, platouri,
opaiţe. Recipientele sunt bine arse şi, de regulă,
lipsite de ornamente. De remarcat este faptul că
tipurile de vase din care provin cioburile respective se întâlnesc în sec. I-II în Moesia Superior şi
Vezi D. Protase, L. Petculescu, Coiful roman de la
Berzovia, în Banatica, III, 1975, p. 85-89.

20

Pannonia Inferior, dar ele se regăsesc şi în castre,
cimitire şi vile rustice din Dacia în sec. II şi
chiar în prima jumătate a veacului următor.
aşezări,

Grupa II
Ceramică de culoare cenusie, fină, bine si

'
'
uniform arsă, în general lipsită de ornamente,
făcută din pastă bine aleasă şi rezistentă. S-a găsit
în cantitate foarte mică, iar fragmentele existente
provin din cupe, farfurii, castroane, fructiere, frecvente în spaţiul provincial din Dacia în sec. II-III.
cenuşie-negricioasă,

modelată

cu
roata din pastă cu impurităţi, bine (dar neuniform) arsă, aspră la pipăit, friabilă, inferioară calitativ celei din grupa precedentă. Aici se încadrează
o bună parte din ceramica găsită în castru, iar fragmentele de vase descoperite aparţin unor oale cu
sau fără toartă şi unor capace cu mâner rotund.
Această categorie de olărie este prezentă peste tot
în Dacia Romană, cu deosebire în mediul rural.
Dat fiind faptul că în săpăturile noastre la
Berzovia s-a descoperit foarte puţin material
ceramic şi, în general, sub formă de fragmente,
nu ne-am propus să dăm analogii şi să facem aici
o tipologie sau cronologie amănunţită a pieselor,
care sunt frecvente în Moesia Superior şi Pannonia
Inferior, precum şi în Dacia Romană, în sec II-IIF'.
Relevăm doar împrejurarea că, în cazul de faţă, se
poate marca cu certitudine o etapă scurtă din cronologia materialelor ceramice în cauză: primele două
decenii ale secolului II, când legiunea III! Flavia a
stat în Dacia. Este o jalonare cronologică utilă, valabilă de altminteri şi pentru celelalte piese arheologice.

Trupa cantonată în castru
Încă de la sfârşitul sec. XIX, aşa cum am menţi
onat deja, se ştie că unitatea militară care a staţio
nat în castrul Berzobis a fost legiunea III! Flavia 22 ,
fapt confirmat de toate cercetările şi studiile ulterioare. Datele de care dispunem acum nu atestă în
castru - concomitent, înainte sau după legiune şi altă trupă, cum total nejustificat se presupune
din partea unor autori 23 , fără nici un alt document
21

Lucrările

- articole, studii, monografii - privind ceramica
din aceste erei provincii romane sune extrem de numeroase şi în general cunoscu ce specialiştilor în materie, motiv
pentru care nu ne-am propus citarea lor aici, considerând că
ar fi o încărcătură prea mare pentru un scoc ceramic mai mule
decât modest. Referitor la Dacia Romană, ca repere bibliografice menrionăm: D. Procase, Soporu, p. 47-57; idem, Obreja,
p. 185-196; Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia,
Craiova, 1976; I. Microfan, Micăsasa, passim; Procase et a/ii,
llişua, ppl. XXJV-LVI; Viorica Rusu-Bolinder, Napoca,passim.
22
Vezi G. Teglas, supra, notele 1 şi 4.
23 M. Moga, op. cit„ p. 57-58. Vezi mai sus şi notele 7-11.
romană

Dunării •

Componentă

a armatei Moesiei Superior, cu
garnizoana la Singidunum, legiunea a luat parte la
cele două războaie dacice ale lui Traian şi apoi a
rămas în noua provincie până în anul 118-119,
când Hadrian a transferat-o în vechea sa garnizoană sud-dunăreană.

Grupa III
Ceramică

epigrafie sau de altă natură. Despre legiunea III!
există acum o documentaţie - date, interpretări - cu mult mai bogată, fapt care pune într-o
lumină mai clară prezenta ei si activitatea la nordul
'
'
24

Flavia

Din timpul celor 18 ani cât a stat în Dacia, legiunea a lăsat - nu si la Berzovia - câteva inscriptii
'
'
pe piatră la Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana,
Micia, Apulum, Drobeta şi zeci de ştampile pe
ţigle şi cărămizi, descoperite în Banat, Transilvania
şi în Oltenia (la Drobeta) 25 •
În afară de Berzovia, un alt castru de pământ cu
principia de piatră, având suprafaţa de circa 24 ha,
se cunoaşte şi la Ulpia Traiana, pe locul viitoarei
capitale romane. 26 Unii autori - după spăturile
noastre din anii 1965-1968 - susţin că aici s-a stabilit mai întâi şi a stat legiunea până în anul 108,
când s-a mutat la Berzovia. 27 La Sarmizegetusa
Regia (Grădiştea de Munte) legiunea este de asemenea documentată prin trei inscripţii pe piatră
(nu şi tegulare). 28 Ea a trimis acolo în anul 102 un
detaşament de ocupaţie, alături de cele ale legiunilor II Adiutrix şi VI Ferrata, dat fiind că la înche24

Despre legiunea !III Flavia, înfiinprea ei în anul 70, scarionarea în Dalma\ia (a. 70-86) şi Moesia Superior (86-101,
E. Riccerling, s.v. Legio, RE, XII, 1924, 1540-1542. Referitor
la vestigiile şi activitatea legiunii la nordul Dunării (101118), D. Protase, în ActaMN, IV, 1967, p. 47-72, iar despre
prezenp unei vexila\ii a acesteia la Sarmizegecusa Regia,
I. Glodariu, în ActaMN, III, 1966, p. 429-435; Acta of the
Fifth lnternational Congress of Creek and Latin Epigraphy
Cambridge 1967, Oxford, 1971, p. 337-342; ActaMN,
26-30, III, 1989-1993, p. 19-25. Cu privire la legiunea
flii Flavia în ansamblu, trimitem la lucrarea monografică
a Doinei Benea, Din istoria militară a Moesiei Superior şi a
Daciei. Legiunea a VII-a Claudia şi legiunea a !III-a Flavia,
Cluj-Napoca, 1983, p. 141-230. Vezi şi C. H. Opreanu
în Dacia Augusti Provincia, (ed. E.S. Teodor, O. Ţentea),
Bucureşti, 2006, p. 51-74.
25
D. Procase, supra, nota 7.
26
H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa, Bucureşti, 1984, p. 13-14, 18.
27
N. Goscar în Apulum, IX, 1971, p. 318-320; Doina
Benea, op. cit„ p. 153-156; H. Daicoviciu, D. Alicu, loc. cit.
N. Goscar are meritul de a fi afirmat prima oară că legiunea s-a
stabilit inifial la Vipia Traiana şi apoi, în anul 108, s-a mutat
la Berzovia, idee preluată şi susrinucă cu unele considerente
noi şi de Doina Benea. Notăm că Gostar a arătat şi sicuariile
similare de la Emona, Poecoviao, Oescus, Thamugadi, unde,
după plecarea legiunilor cantonate acolo, pe locul castrelor
s-au încemeiac coloniile respective, la fel ca la Vipia Traiana.
28
D. Procase în ActaMN, IV, 1967, p. 53-56.
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ierea primului război dacic capitala lui Decebal
în mâna romanilor. 29
Chestiunea, dacă legiunea III! Flavia era cantonată în primii ani ( 1O1-108) la Ul pia Traiana
şi abia după aceea a fost dislocată la Berzovia, a
primit un răspuns pozitiv încă acum câteva decenii:'0 Această opinie pare logică şi este cea mai
plauzibilă, deoarece la Ulpia Traiana s-a precizat
convingător existenţa unui mare castru de pământ
(castra stativa) cu principia de piatră (devenită
apoi forum al Sarmizegetusei romane), care putea
adăposti în bune condiţiuni efectivele legiunii.
Contextul istoric şi vestigiile acesteia (inscripţii,
ştampile tegulare etc.) confirmă plenar atare situaţie. Astfel, este de admis că la Berzovia se afla nu
si
,
, noi în trecut, când la
Primul - cum am sustinut
Ulpia Traiana se preconiza doar o vexilaţie a legiunii
-, ci al doilea castru construit de legio III! Flavia,
tot de pământ şi cu principia de piatră. Aici a stat
timp de zece ani (108-118/119), până la retragerea în vechea sa garnizoană de la Singidunum.
Dacă legiunea a construit castrul de la Berzovia
(castra aestiva) În primăvara anului 1O1, înainte de
a ajunge şi a se stabili la Ulpia Traiana în acelaşi
an, revenind în Banat în 108 - până atunci castrul
fiind ocupat eventual de trupe auxiliare - rămâne
o simplă ipoteză, deoarece acum nu există niciun
fel de document în acest sens. 31 Staţionarea legiunii la Berzovia numai până în anul 11432 sau până
prin 162 33 - cum se presupunea şi se afirma uneori
- de mult s-a dovedit că nu se poate susţine, acceptându-se în general anul 118-119, când a avut loc
reorganizarea politico-administrativă a Daciei efec34
tuată de Hadrian, în conditiile
, istorice cunoscute.
căzuse

[;onsideraţii finale

In urma săpăturilor şi studiilor arheologico-istorice, precum şi a diferitelor opinii exprimate de-a
lungul timpului, apreciem că despre castrul de la
29
D. Protase, Quand la capitale de Decebale est-elle tombee
aux mains des Romains? Un nouveau point de vue, în
EphNap, VII, 1997, p. 89-100.
10
·
Vezi supra, nota 27.
31
Cf. Doina Benea, op. cit., p. 154, care se raportează însă
la perioada dintre cele două războaie dacice; N. Gudea, în
JRGZM, 44, 2, 1997, p. 30; Doina Benea, op. cit., p. 158
(cu bibliografie).
12
·
Doina Ben ea, op. cit., p. 158.
11
·
O. Răuţ, O. Bozu, Armata romană în Banat în Studii şi
comunicări de istorie, Caransebeş, I, 1979, p. 195-217.
i; D. Protase, în ActaMN, IV, 1967, p. 51, 65, 67; Istoria
Românilor, voi. II, Bucureşti, 2001, p. 104-105. Trebuie să
precizăm că şi această dată a plecării legiunii din Dacia se
bazează numai pe contextul istoric şi pe situaţia arheologică
din zonă. Deocamdată, lipseşte orice document epigrafie sau
de natură literară, în această privinţă.
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Berzovia se pot face acum unele precizări, care au
la bază o documentaţie îmbunătăţită, dar şi supusă
unei reexaminări adecvate realitătilor
constate
,
obiectiv la faţa locului.
Chiar de la începutul cercetărilor noastre s-a
fa.cut dovada peremptorie, prin cele trei secţiuni
trasate peste laturile de nord, de est şi de vest, că
acest castru, ca şi cel de la Ulpia Traiana, nu a fost
reconstruit din piatră, ci a rămas cu incinta din val de
pământ (Holz-E~de-Mauer), având în faţă un singur
sant
, , de apărare. In scurta sa existentă,
, ca garnizoană
de legiune (108-118/ 119), aceasta a fost singura lui
fază de construcţie, fară alte modificări majore.
Clădirea comandamentului (principia), mai
stăruitor cercetată prin săpături sistematice, după
o fază de lemn, a fost edificată din piatră pe acelaşi
loc, unde s-au înregistrat şi urmele unui puternic
incendiu care a mistuit-o, fără a mai fi refacută.
Orientarea clădirii era spre vest, aşa cum în 1965
arătau pe teren poziţia ei şi cele două porţi - considerate de noi principalis dextra şi praetoria - sau
spre est, cum ar arăta unele încăperi din partea ei
posterioară, precum se afirmă în urma săpături
lor din ultima vreme. Un răspuns indiscutabil se
aşteaptă de la viitoare investigaţii.
După cum rezultă din cercetările fa.cute în
sec. XVIII si
, din unele constatări si
, observatii
, din
ultimele decenii, în interiorul castrului există ruine
şi de la alte clădiri de piatră, a căror funcţionalitate
şi fixare topografică în castru rămân de cercetat şi
stabilit în viitor.
Urmele de incendiu din principia şi din alte
puncte din castru arată că acesta a suferit o puternică distrugere în faza sa finală.
După retragerea legiunii III! Flavia de la
Berzobis în vechea sa garnizoană sud-dunăreană de
la Singidunum, pe locul castrului şi al canabelor
s-a dezvoltat o aşezare civilă, căreia considerăm că
îi aparţin toate materialele arhelogice şi monedele
ulterioare anului 118-119, precum şi unele deranjamente. De o trupă auxiliară, care ar fi staţionat
la Berzovia înainte de stabilirea sau după plecarea legiunii, nu poate fi vorba, doarece nu există
deocamdată niciun fel de document în acest sens.
Toate materialele documentare, cu caracter militar,
cunoscute acum la Berzovia se leagă numai de staţionarea şi activitatea legiunii III! Flavia felix.

DAS LAGER DER LEGION IV FLAVIA VON
BERZOVIA. DIE AUSGRABUNGEN
DERJAHRE 1965-1968
(Zusammenfassung)
Der Verfasser veri:iffentlicht die Resultate der
Ausgrabungen, die er in den Jahren 1965-1968 in
Berzovia geleitec hat und bezieht sich auch auf die
neueren Grabungen. So fasst er den aktuellen Stand der
Kenntnisse iiberdieses Legionslager und die Stationierung
der Legion IV Flavia in Berzovia zusammen.
Im ersten Kapitel werden die Ausgrabungen - die
eher den Charakter von Probegrabungen hatten - aus
den Jahren 1961-1962, 1969-1970 und 1998-2001
(die Letzteren hatten ein gri:igeres Ausmam dargestellt.
Der Verfasser ăugert einige kritische Bemerkungen
zu den Ergebnissen dieser Untersuchungen und
schlăgt wahrscheinlichere oder gar sicherere, in der
Fachliteratur akzeptierte Schlussfolgerungen betreffend
das Lager und die Legion.
Die Ausgrabungen von den Jahren 1965-1968
bestanden aus 12 Schnitten, von welchen drei iiber die
Nord-, Ost- und Westseite, eins an der porta praetoria, ein weiterer Schnitt an der porta principalis dextra,
eins in der retentura und sechs Schnitte in den principia
durchgefiihrt wurden (s. die Abbildungen). Alle Schnitte
werden ausfiihrlich beschrieben, mit allen Bemerkungen,
Feststellungen und Ergebnissen. Die Lănge aller Schnitte
betrug insgesamt 218 m und es wurden 480 m3 ausgegraben und archăologisch untersucht.
Die wichtigsten Resultate der vor iiber 40 Jahren
durchgefiihrten Ausgrabungen wurden zu jener Zeit
publiziert. Heute kann man fescstellen, dass die meisten
historischen und archăologischen Schlussfolgerungen
von damals ihre Giiltigkeit im Allgemeinen nicht verloren haben, so wie dies weiter unten ersichtlich wird.
Das auf dem linken Ufer des Flusses Bârzava,
unter dem Weichbild des heutigen Dorfes gelegene
Legionslager bor wenige Funde an. Man kann den Helm
vom Typ Weisenau-Haguenau, drei Tonlampen, zwei
Bronzeschliissel, ein Tiirhaken, Năgel und Klammern
aus Eisen, gemeine ri:imische Keramik, Hohlziegel
und Ziegelsteine anfiihren. Viele Dach- und Bauziegel
tragen den Stempel LEG III! FF in mehreren Varianten.
Weder wăhrend der Ausgrabungen von 1965-1968
noch in anderen Grabungen wurden Steininschriften
gefunden. Die bisher im Lager oder sonstwo im Dorf
Berzovia gefundenen Miinzen datieren von Nero bis
Philippus Arabs. Die meisten dieser Miinzen gehoren
allerdings in die Zeitspanne nach dem Verlassen des
Legionslagers hin. Nach dem Abzug der Legion nach
Singidunum entwickelte sich hier eine zivile Siedlung,
die bis zum Ende der Provinzzeit bestand.
Auf Grund der Resuita te der bisherigen Ausgrabungen,
gesciitzt auf die lnformationen iiber die Anwesenheit und
die Tătigkeit der Legion IV Flavia felix ni:irdlich von der

Donau kann man die Situation in Berzovia in der Sicht
des Verfassers folgendermagen darstellen:
Das Legionslager hatte die Mage 490 x 410 m und
ist nach Westen - d.h. zum Feinde hin - gerichtet, wenn
man der Lage der zwei untersuchten Tore (porta praetoria und porta principalis dextra), die 1965 noch gut
sichtbar waren, Rechnung trăgt. Der Leiter der neueren
Ausgrabungen von den principia ist aber der Meinung,
dass das Lager nach Osten orientiert war, was jedoch
noch einer Bestătigung durch kiinftige Ausgrabungen
bedarf. Das Lager war von einem Erdwall umgeben
(agger), vor welchem ein Graben (fossa) verlief. Die
Umwehrung wurde nie in Stein umgebaut. Nur die
principia und einige weitere lnnengebăude hatten
Steinmauern. Die Befestigung hatte also eine einzige,
relativ kurzlebige, Erdphase der Umwehrung. Die principia hatten hingegen zwei Bauphasen, die erste aus
Holz und die zweite aus Stein, was archăologisch mit
Sicherheit festgestellt werden konnte.
Friiher glaubte man, dass das Legionslager (castra
stativa) von Berzovia im Jahr 1O1 errichtet wurde,
nachdem die Legion IV Flavia im ersten dakischen
Krieg Trajans die Donau iiberquerte und durch das
Banat ins lnnere Dakiens zum Ort der kiinftigen
romischen Hauptstadt Vipia Traiana Sarmizegetusa
hin einmarschierte. Hier wurde das Vorhandensein
eines grogen Holz-Erde-Lagers (ca. 24 ha) mit principia aus Stein archăologisch bewiesen, worin die ganze
Legion und nicht nur - wie man friiher glaubte - eine
Vexillation von ihr stationiert wurde. So miissen wir
auch eine Meinungsănderung beziiglich des Lagers
und der Stationierung der Legion IV Flavia in Berzovia
akzeptieren. Aus den heute verfiigbaren Daten ergibt
sich folgende Situation:
Die Legion war im Lager von Ulpia Traiana zwischen
den Jahren 101-108 stationiert, d.h. bis zur Griindung
der Stadt (colonia). Von Ulpia Traiana sandte die Legion
Vexillationen, die an der Eroberung der dakischen
Hauptstadt Dekebals (Sarmizegetusa Regia) teilnahm.
Diese fie! 102 in die Hănde der Ri:imer, wie man in der
letzten Zeit nachwies. Im Jahr 108 zog die Legion nach
Berzovia um, wo sie ein neues Lager, mit der Umwehrung
aus Holz und Erde und den principia anfangs aus Holz,
spăter aus Stein, errichtete. Hier war die Legion bis im
Jahr 118/119 stationiert, als sie in ihr altes Lager von
Singidunum versetzt wurde. Die friiher vorgeschlagenen
Zeitpunkte fiir den Abzug der Legion aus Dakien (107,
114, 162) erwiesen sich als unrichtig und wurden iibrigens in der neueren Fachliteratur nicht mehr vertreten.
Die Brandspuren von den principia und von
anderen Orten vom Lager weisen auf eine Zerstorung
durch Brand hin.
Nach dem Abzug der Legion IV Flavia von Berzovia
(Berzobis) entwickelte sich auf der Stelle des Lagers und
der canabae eine zivile Siedlung, der alle Funde und
Miinzen, die nach den Jahren 118-119 datierbar sind,
angehoren.
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PI. 2. Berzovia. Castrul legiunii /III Flavia felix. Casele, ogrăzile şi grădinile de pe teritoriul castrului, consemnate în anul 1965.
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PI. 3. Berzovia. Planul castrului legiunii//// Flaviafelix. l. Poartă vizibilă pe teren, în anul 1965. 2. Poartă care nu se mai distinge pe
teren. 3. Ruinele clădirii comandamentului principia. 4. Secţiuni făcute în anii 1965-1966. 5. Conturul castrului. A-B şi C-D:
secţiuni virtuale peste suprafaţa actuală.
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PI. 9. Berzovia. Castru. Principia. Secţiunea III (în grădina lui Ştefan Hucera), văzută de sus. 1. Pământ castaniu, neumblat. 2. Pământ galben, neumblat. 3. Nisip. 4. Bordura temeliei zidului. 5. Zid de
piatră ecarisată, legată cu mortar. 6. Blocuri mari de piatră calcaroasă.
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PI. 10. Berzovia. Castru. Secţiunea III. Principia. Profil. 1. Pământ negru vegetal. 2. Groapă modernă. 3. Pământ galben, cleios, neumblat. 4. Mortar. 5. Pământ galben. 6. Arsură. 7. Pământ negru, cu
mortar şi bucăţi de ţigle romane. 8. Nisip. 9. Blocuri de carieră, fasonate. 10. Loc de zid scos. 11. Bucăţi de ţigle şi olane romane.
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PI. 11. Berzovia. Castru. Secţiunea IV. Profil. Latura scurtă de est. 1. Sol vegetal. 2. Pământ negru-castaniu. 3. Valul castrului: pământ galben, bine tasat. 4. Solul antic, nivelul de călcare roman.
5. Pământ galben, virgin. 6. Mortar. 7. Fragmente cărămizi şi ţigle romane. 8. Pietre de râu. 9. Groapă modernă.
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PI. 12. Berzovia. Castru. Profilul secţiunii V, săpată în drumul din faţa caselor Gh. Ogârlaci şi Achim Şperneac. 1. Pământ galben, depunere. 2. Fragmente de ţigle, olane şi cărămizi romane, fără
3. Mortar. 4. Pământ negru-castaniu. 5. Zid roman. 6. Pământ galben, neumblat. 7. Arsură.
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PI. 14. Berzovia. Castru. Principia. Secţiunea VII, văzută de sus. 1. Pământ răvăşit. 2. Loc de zid scos. 3. Moloz.
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PI. 15. Berzovia. Castru. Secţiunea VII. Principia. Profilul peretelui de est. 1. Sol vegetal. 2. Pământ negru, stratul de cultură roman. 3. Groapă modernă. 4. Pământ răvăşit, cu mult moloz de la
scoaterea zidului roman. 5. Locul zidului scos. 6. Pământ galben, virgin. 7. Zid roman de piatră, legată cu mortar. 8. Temelia zidului roman. 9. Strat de arsură. 10. Dărâmături cu fragmente de ţigle şi
olane romane.
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PI. 16. Berzovia. Castru. Secţiunea VIII. Profil orizontal. 1. Sol vegetal. 2. Pământ galben-castaniu, neumblat.
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PI. 17. Berzovia. Castru. Secţiunea IX. Principia. Profil orizontal. 1. Loc de zid scos. 2. Fundaţia zidului scos.
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PI. 18. Berzovia. Castru. Secţiunea X. Principia. 1. Sol vegetal. 2. Pământ negru cu urme de mortar. 3. Pământ galben, cleios, neumblat. 4. Strat de pietriş şi nisip, în curtea interioară. 5. Moloz.
6. Cuptor de lut. 7. Loc de zid scos. 8. Temelie de zid scos. 9. Dărâmătură de pămânz ars la roşu, bucăţi de ţigle şi olane romane. 10. Cuptorul cu calotă de lut. 11. Pământ castaniu.12. Locul descoperirii
coifului roman.13. Arsură.14. Groapă modernă.
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PI. 19. Berzovia. Castru. Secţiunea XI. Principia. Profil orizontal. l. Pământ galben, virgin. 2. Locul zidului scos. 3. Dărâmătură, bucăţi de ţigle şi olane romane.
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PI. 20. Berzovia. Castru. Ştampile pe ţigle şi cărămizi: 1-5 descoperite în 1965-1968; 7-10 găsite înainte de primul război mondial.
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PI. 21. Berzovia. Castru. Coif roman descoperit în principia.
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PI. 22. Berzovia. Castru. Ceramică
Tibiscus, III, 1974, PI. 32).
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romană descoperită

în 1972, în stratul cu urme de incendiu

(după

FI.

Medeleţ,
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R. Petrovszky,
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PI. 23. Berzovia . Castru. Ceramică romană (după Ov. Bozu, Catalog, passim).
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PI. 24. Berzovia . Ca stru . Fibule, opai ţ e , va se ş i pişcoturi de paviment (după Ov. Bozu, Catalog, passim) .
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CĂRĂMIZILE ŞTAMPILATE ALE LEGIUNII XIII GEMINA
DE LA CENAD ŞI SÂNNICOLAU MARE

Alexandru Flutur'
Cuvinte cheie: Cenad, Sânnicolau Mare, ştampile tegulare, cărămizi romane, legio XIII Gemina, signacula, fortificaţii
romane
Keywords: Cenad, Sânnicolau Mare, brick stamps, roman bricks, legio XIII Gemina, signacula, roman Jortifications.

A

n secolul I p. Chr., pe ţiglele şi cărămizile
fabricate de armata romană încep să apară
coc mai frecvent ştampilele'. La începutul sec. II
p. Chr., când se creează provincia Dacia, această
practică de ştampilare a materialului regular era
generalizată în imperiu, în textul abreviat al ştam
pilelor fiind desemnată de obicei unitatea militară, care executa diverse activităţi constructive ce
implicau şi producerea cărămizilor. Un loc deosebit în mulţimea acestor mărci regulare îl ocupă cele
ale legiunii XIII Gemina de la Apulum, în primul
rând datorită diversităţii antroponimelor care sune
inscripţionate după sigla legiunii. Semnificaţia
acestora nu este prea clară; probabil sune militari
cu un rol important în officinele de cărămizi (poate
şefi de officinae). În colecţia Muzeului Banatului
din Timişoara se păstrează câteva cărămizi cu ştam
pila legiunii de mai sus care provin de la Cenad şi
Sânnicolau Mare 2 (v. Planşa I). Comparaţia ştam
pilelor de aici 3 cu cele de la Apulum\ aparţinând
aceleiaşi unităţi militare, arată că cipurile de mărci

I

* Muzeul Banatului Timişoara, Piafa Huniade nr. 1, e-mail:
sanduRutur@yahoo.com.
1
În Britannia primele ştampile apar nu înainte de sfârşitul
secolului I, în Dalmafia nu înainte de Vespasian, în Pannonia
la sfârşitul secolului !, în provinciile de pe Rin din timpul lui
Claudius - cf. G. Spitzlberger, Die romischen Ziegelstempel
im nordlichen Teii der Provinz Raetien, Saalburg]ahrbuch 25,
1968, 107; v. şi G. Brodribb, Roman Erick andTile, Gloucester,
1987, 118; D. Schmitz, Militarische Ziegelproduktion in
Niedergermanien wahrend der romischen Kaiserzeit, KO'lner
Jahrbuch 35, 2002, 339 sqq.
2
În registrul de inventar: Sânnicolau Mare - nr. inv. 1187 -;
Cenad - 7794, 7795, 7927, 7991. Din păcate, piesa cu
nr. inv. 7795 nu a fost găsită în depozitul muzeului, fiind
trecu tă pe lista de lipsuri.
3 V. IDR III 1, 275 - Sânnicolau Mare; IDR III 1, 277, a-j
- Cenad.
4 Cloşca L. Bălufă, IDR III 6 (Apulum - lnstrumentum
domesticum), Bucureşti, 1999.

din Banat se regăsesc pe cărămizi aflate în cel mai
important centru urban şi militar din Dacia 5.
Pentru a înlesni abordarea de faţă, în care încerc
să aduc unele lămuriri în privinţa existenţei materialului regular roman în această zonă a Mureşului
inferior, se cuvine să prezint anumite aspecte de
ordin general ale producerii şi marcării cărămizi
lor în lumea romană. Ştampilarea se fa.cea în pasca
moale a cărămizilor, înainte de uscarea acestora, cu
nişte matriţe - aşa-zisele signacula. Acestea erau confecţionate din lemn (marea majoritate), din metal
- fier sau bronz -, mai rar din lut ars sau piatră.
Fireşte, signacula de lemn se confecţionau mai
uşor şi, din cauza perisabilităţii materialului, erau
probabil înlocuite destul de des. Cartuşul ştampi
lei este cipic pentru signacula de lemn, care erau
facuce din bucăţi mici de lemn ce aveau sculptate,
pe faţa ce reprezenta negativul ştampilei, literele,
chenarul sau unele elemente de decor. Deseori, în
câmpul ştampilei apar urmele prelucrării lemnului
sau, în zona centrală, urmele cuiului prin care se
prindea uneori nucleul de lemn al negativului de
un mâner ce înlesnea marcarea. Mărcile de metal
erau, bineînţeles, alcfel concepute; ele generau de
obicei ştampile fară cartuş, constând doar din litere
care apar incizate în materialul tegular6 •
Este arhicunoscut că legio XI!! Gemina şi-a avut garnizoana
la Apulum, de la cucerire până la abandonarea Daciei, şi că
acolo s-au dezvoltat două mari oraşe. Al. Diaconescu, I. Pisa,
Apulum în La politique edilitaire dans Ies provinces de l'Empire
romain, Cluj-Napoca, 1993, 67-83.
6
lnformafii fundamentale privind industria regulară şi
ştampilele (inclusiv signacu!.a) vezi la H. Dressel în CIL XV
1, p. 1 sqq; G. Lugli, La tecnica edilizia romana, Roma,
1957; M. Steinby, Ziegelsrempel von Rom und Umgebung,
RE, Suppl. XV, col. 1489-1531; G. Spitzlberger, Die romischen Zicgelstempel im nordlichen Teii der Provinz Raetien,
Saalburg Jahrbuch 25, 1968, 65-184. Vezi şi D. lsac,
Signacula aus Dakien, Saalburg Jahrbuch 46, 1991, 57-64;
5
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Matriţele de lemn erau predispuse la rupturi
atât din cauza contactului cu suprafeţe umede, cât
şi ca urmare a presiunilor pe care le sufereau pentru
a imprima argila. Din acest motiv trebuiau reînnoite relativ des, probabil de la un sezon la altul,
poate de la un loc de cărămizi la aleul. De asemenea, într-o ojficina era posibilă folosirea concomitentă a mai multor instrumenta care purtau mărci
asemănătoare. Schimbarea frecventă a negativelor
se poate datora şi controlului riguros al mărcilor;
activitatea în cărămidării fiind sezonieră, signacula
poate nici nu erau păstrate până în anul următor, ci
distruse în mod intenţionat. Cu orice signaculum
nou, chiar dacă textul e acelaşi, apar mici modificări: dimensiunile sau forma cartuşului, forma
literelor, semne despărţitoare sau diverse elemente
de decor, rezultând astfel un ale tip de ştampilă 7 .
Pentru a deduce dimensiunile matriţelor, trebuie
luată în considerare reducerea volumului cărămi
zilor, implicit a ştampilelor, cu aproximativ 5 %,
intervenită în timpul uscării şi arderii 8 •
S-a mai observat că materialul regular nu
prezintă o răspândire prea mare în jurul marilor
centre urbane şi economice din simplul motiv
că orice comunicate mai răsărită şi-ar fi permis
producerea materialului de construcţie necesar.
Astfel, aria de răspândire a cărămizilor fabricate
la Roma nu depăşeşte 50 km în afara oraşului,
excepţie fac~nd ţărmul Mediteranei şi insulele din
apropiere 9 . In Dacia, un exemplu de delimitare a
centrelor de producţie a materialului regular este
oferit, în cadrul aceleiaşi unităţi militare, de ştam
pilele legiunii III! Flavia Felix de la Ulpia Traiana
Sarmizegecusa şi Berzobis. Chiar dacă au textul
identic - LEG IIII FF -, tipurile de ştampi!ă găsite
sunt diferite într-un sic faţă de celălalc 10 • In plus,
împrăştierea acestor piese ştampilate în zonele din
jur este nesemnificativă, de fapt în cea mai mare
parce datorată unor activităţi constructive din evul
mediu sau epoca modernă. Nici unii colecţionari
din secolele XIX şi XX nu au fose străini de acest
fenomen, al circulaţiei unor exemplare regulare,
iar unele confuzii sau încurcări ale pieselor s-au
produs chiar în colecţiile muzeale. Totuşi, după ce
în cele două situri au avut loc cercetări arheologice
sistematice, faptul că aceste ştampile au fose sau
Al. Flutur, Despre două ştampile regulare de la Tibiscum,
AnB (S. N.) VII-VIII, 2000, 374.
7
În prefap !DR III 6, C. L. Băluiă afirmă că ştampilele
reprezintă tipuri distincte atunci când „pentru fiecare dintre
ele a fost folosit un instrumentum (ştampilă-negativ) diferit".
8
G. Spitzlberger, op. cit., 109-110.
9
M. Sreinby, op. cit., col. 1495.
10
Al. Flutur, Ştampilele regulare ale legiunii a IV-a Flavia
Felix de la Bersobis, AnB (S. N.) X-XI, 2004, 157-162.
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continuă să

fie publicate amestecat, ca fiind proprii
pentru amândouă localităţile în acelaşi timp, constituie o eroare.
Comparând mărcile legiunii XIII Gemina provenite de la Cenad şi Sânnicolau Mare cu cele de la
Apulum, publicate în IDR III 6, constatăm o asemănare izbitoare între ele. Toate ştampilele din cele
două localităţi de pe malul stâng al Mureşului sunt
identice cu ştampile de la Alba Iulia 11 , găsite aici în
număr mare. Exemplarele bănăţene se încadrează
perfect în tipurile de la Apulum 12 • Altfel spus, au
fose folosite la marcare aceleaşi signacula, activitate
care, după coace dacele, nu putea avea loc decât în
ojficinae din Apulum. Teoretic, există posibilitatea
ca posesorul (autorizat) al unui signaculum să plece
de la Alba Iulia la Cenad să ştampileze un ale lot
de cărămizi, dar pare imposibil ca acest lucru să
se petreacă de şapte ori la rând (sau cu 7 matriţe
distincte). Să mai adaugăm că ştampilarea materialului regular se fa.cea într-un cadru bine organizat (în armată trebuie să fi fose mai rigid decât
în sfera producătorilor particulari), în care era
vorba deseori de activităţi constructive ample - de
exemplu construcţia de către legiune a castrului
propriu, a~unor clădiri din oraşe sau a unor castre
auxiliare. In cele din urmă, este de admis că nu
se permitea ca numele legiunii să fie pus pe orice
şarjă de cărămizi din Dacia; mai mule, exista foarte
probabil un control strict al mărcilor regulare. S-a
observat pentru mediul civil că ştampila reprezenta
fie sigla producătorului, fie a proprietarului cără
midăriei sau al terenului unde avea loc exploatarea
argilei şi fabricarea cărămizii 13 ; se poate ca în unele
11

În

lnscriptiones Daciae Romanae echivalenia este
!DR III l, 275 (sunt date două ştampile diferite)
=!DR III 6, 151 şi respectiv 155 (sau 156); !DR III 1, 277,
b =!DR III 6, 54; !DR III 1, 277, f =!DR III 6, 129; !DR
III 1, 277, g =!DR III 6, 151; !DR III 1, 277, i =!DR III 6,
185; !DR III 1, 277, j = !DR III 6, 254.
12
Avem motive să credem că toate marriiele de ştampilă legio
XIII Gemina de la Apulum erau fa.cute din lemn. Cele pe care
apare urma cuiului central sunt indubitabile; elocvente sunt
şi cele pe care apar elemente de decor care au fost sculptate, în
mod evident, în lemn. Prezenp cartuşului, literele în relief şi
forma lor sunt, de asemenea, indicii ale folosirii lemnului. O
analiză a procesului de ştampilare cu negative de lemn vezi la
N. Hanel, U. Tegtmeier, A. Bethke, Stempelstocke fiir Ziegel
in romischer Zeit. Archăologische Aspekte und experimentelle Beobachtungen, Kolner jahrbuch 37, 2004, 449-461.
Autorii au realizat şi un experiment în care au fost produse
cărămizi ce au fose ştampilate cu signacula de lemn.
13
Cele mai importante informaiii despre funqionarea
cărămidăriilor romane au fose dar dare de studierea ştampilelor
regulare din Roma şi împrejurimi (v. nota 6), acest sistem de
organizare a produqiei existând probabil în întreaga lume
romană. Ştampilele ofereau indicafii despre proprietăfile
(jiglinae, praedia) şi atelierele (ojficinae) unde se fabricau
următoarea:

situaţii numele abreviat să fi aparţinut potentatului care finanţa o activitate constructivă. Desigur
că producătorul (şeful de ojficina) putea fi aceeaşi
persoană cu proprietarul funciar, situaţie probabil

preponderentă în provincii. În mod obişnuit, în
mediul militar starea de lucruri este mai limpede:
terenul, ojficina şi fabricanţii materialului regular
tineau de unitatea militară care executa activităti
'
'
constructive în castrul propriu, în alte castre sau în
mediul civil. Este de presupus că uneori militarii
puneau la dispoziţie (contra cost) doar materialul regular, care putea fi în excedent pentru activităţile lor; alteori poate executau direct comenzi
care veneau de la civili. Cert este că aproape întotdeauna loturile de cărămizi sau ţigle erau ştampi
late; aceasta într-o anumită proporţie, care era variabilă de la un caz la altul. Mai rar apar situaţii când
materialul regular nu a fost ştampilat deloc, cum
s-a petrecut în castrul de la Vărădia 14 •
Diversitatea acestor ştampile de pe malul bănă
ţean al Mureşului, care provin din loturi diferite,
ar arăta că materialul de construcţie a fost luat mai
degrabă din clădiri romane vechi decât din posibile stocuri de cărămidă pe care le-ar fi avut legiunea la un moment dat. Prezenţa acestor cărămizi
la Cenad şi S~nnicolau Mare se poate explica în
două moduri. In primul rând, în timpul provinciei
Dacia, ipoteticele puncte de control al Mureşului
puteau fi aprovizionate cu material de construcţie de la Apulum, după ce aici s-au demolat deja
unele clădiri din care s-a recuperat cărămida, ceea
ce ar explica varietat~a ştampilelor ajunse pe valea
Mureşului inferior. In al doilea rând, tot pe cale

fluvială, centrul medieval de la Cenad ar fi fost
asigurat cu material de construcţie extras din situl
roman de la Alba Iulia.
Existenţa unor puncte militare care să controleze navigaţia pe Mureş şi circulaţia pe presupusul
drum roman, care ar fi trecut pe aici 15 , se întemeiază pe prezenţa cărămizilor legio XIII Gemina, a
unei inscripţii (de la Sânnicolau Mare) 16 şi a altor
blocuri arhitectonice romane provenite din structurile medievale de la Cenad 17 • În privinţa materialului regular, după confruntarea ştampilelor, concluzia firească este că el a fost fabricat la Apulum 18 •
Ca urmare, cel mai probabil tot materialul de
construcţie roman a fost adus de la Alba Iulia.
Bineînţeles, lămurirea finală a chestiunii poate fi
adusă de cercetările arheologice în cele două situri
bănăţene. Totuşi, în ideea că ar exista urmele unor
clădiri romane, detectarea lor va fi relativ dificilă
(ideală este găsirea pieselor de construcţie în structuri sau în nivele romane clare) din cel puţin două
motive: 1. refolosirea materialului de construcţie
roman în evul mediu; 2. dimensiunile mai degrabă
mici ale acestor posibile obiective, un argument
fiind că la edificarea lor ar fi depins în cea mai mare
măsură de centrul de la Apulum 19 •
Aducerea materialului de construcţie la Cenad
şi Sânnicolau Mare în evul mediu constituie explicaţia cea mai plauzibilă. Pentru ridicarea fortificaţiei medievale şi a importantului centru eclezial de
la Cenad a fost nevoie de o cantitate mare de piatră
(care nu se găseşte în mod natural în zonă) sau de
cărămidă. Viitoarele posibile analize fizico-chimice
ale materialului regular şi litic vor tranşa definitiv
discuţia privind provenienţa lui, însă, până la realizarea acestora, observaţiile din rândurile de mai sus
arată că a fost adus de la Apulum. Pe deasupra, încă
nu este demonstrată existenţa unor castre la Cenad

cărămizile, despre numele proprietarilor funciari (domini) şi
al şefilor de ateliere (ojficinatores). Dominus este menţionat ca
proprietar al terenului pe care şi din care erau facute cărămizile,
iar ojficinator cel care conducea procesul de producţie.
Ojficinatores nu trebuie priviţi ca subordonaţi ai unor domini,
ci pot fi explicaţi mai uşor ca întreprinzători independenţi.
În ştampilele cu un singur nume este firesc ca proprietarul şi
producătorul să fi fost una şi aceeaşi persoană. Relaţia dintre
domini şi ojficinatores nu poate fi explicată decât prin existenţa
unor contracte de locatio-conductio, dominus fiind locator,
iar officinatorul conductor. Aceasta poate fi considerată ca o
formă juridică de usus fructus. - T. Helen, Organisation of
Roman Erick Production in the First and Second Centuries A.
D., Helsinki, 1975, 130; P. Setălă, Private domini in Roman
Erick Stamps ofthe Empire. A Historical and Prosopographical
Study of Landowners in the District of Rome, Helsinki, 1977,
242. În provincii se folosesc de obicei ştampile simple, mai
ales în cartuş rectangular, în care dominus sau ojficinator-ul nu
sunt indicaţi în mod explicit. În acest caz, marea majoritate
a persoanelor menţionate sunt mai degrabă domini care îşi
administrează singuri proprietăţile, îndeplinind şi rolul de
organizare a procesului de producţie a cărămizilor.
14
E. Nemeth, Armata în sud-vestul Daciei Romane,

Suzana More Heitel, fnceputurile artei medievale în bazinul
inferior al Mureşului, Timişoara, în curs de aparifie.
18
Provenienţa de la Apulum a acestor cărămizi a fost
remarcară încă din anii 1970 de către C. C. Perolescu v. C. C. Petolescu, Cohors II Hispanorum la Micia, Sargetia
IX, 1972, 47, n. 28; idem în SCIVA 26 (3), 1975, 426 (aici,
la nota 12, autorul pomeneşte de nişte analize chimice facute
de C. L. Băluţă, care confirmă concluzia de mai sus).
19
În plus, la Cenad, în zona cetăţii interioare, unde se presupune existenţa castrului roman, straturile arheologice cele
mai timpurii se află la o adâncime de 3,50 - 4 m faţă de
nivelul actual al solului; - cf P. lambor, op. cit., 349-350,

Timişoara,

pi. XXI-XXII.

2005, 37.

15 N. Gudea, Der dakische Limes - Marerielien zu seiner
Geschichre, JRGZM 44, 2, 1997, 23-24; E. Nemeth, op. cit.,
43-44; F. Fodorean, Drumurile din Dacia romană, ClujNapoca, 2006, 249-252.
16

IDR III 1, 274.
P. Iambor, Aşeziiri fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII),
Cluj-Napoca, 2005, 82-87. Despre Cenaclul medieval vezi şi
17
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şi

Sânnicolau Mare. Din păcate, ipoteza aceasta a
prezenţei constante a soldaţilor romani pe Mureş
în zona de câmpie, prin fortificaţii, a fost transformată în certitudine şi este perpetuată în studiile
privind istoria militară a Daciei romane, deşi n-a
fost confirmată până acum de cercetările arheologice. O dată ce aceste (presupuse) fortificaţii sunt
date ca sigure, este dat ca cert şi drumul roman de
pe malul stîng al Mureşului, care ar fi trecut prin
cele două localităţi, îndreptându-se spre Partiscum
(Szeged) 20 • Însă nici drumul nu a fost identificat
pe teren 21 •
„Cheia" explicării sistemului militar roman care
controla Mureşul inferior, cel puţin până în zona
de câmpie, se află în dreapta Mureşului unde a
fost găsită fortificaţia romană de la Cladova (jud.
Arad). Cercetările sistematice de până acum au scos
la iveală, din niveluri romane clare, cărămizi ştam
pilate ale legiunii XIII Gemina (LEG XIII GEN)
şi
ale cohortei II Flavia Commagenorum
(COH II FL C0) 22 • Bineînţeles că în epoca romană
exista un drum până la acest castru, care urma valea
Mureşului venind dinspre Micia şi care trebuia să
fie amplasat tot pe malul drept. Dacă şi cum continua drumul la câmpie putem doar să presupunem; probabil exista o cale terestră pe malul drept
al râului, însă nu am avea de-a face cu un drum
roman clasic. Ştim că râul Mureş asigura o cale de
transport lesnicioasă pentru sarea, lemnul şi alte
produse pe care Dacia le va fi oferit provinciilor
învecinate. Sarea gemă din spaţiul intracarpatic a
ajuns în Câmpia Pannonică şi pe Valea Dunării din
preistorie până în evul mediu 23 • Generoasele zăcă
minte de sare au fost exploatate de către romani
atât pentru nevoile provinciei (armată, oraşe etc.),
cât şi pentru cele ale zonelor apropiate 24 • Se poate
admite că în epoca romană cantităţile de sare
erau mai mari ca în evul mediu, când pe Mureş
20

V F. Fodorean, op. cit., 249-252.
P. Hiigel, după ce analizează izvoarele carrografice referi coare
la Dacia (Tabula Peutingeriana şi Cosmographia geografului
din Ravenna), remarcă: „ Frapează oarecum lipsa drumului
de-a lungul Mureşului mijlociu şi inferior (Apulum - Micia
- Partiscum). E posibil ca importanfa acestuia să fi fose supralicitată de isroricii moderni." - P. Hiigel, Ultimele decenii ale
stăpânirii romane în Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 59.
22
P. Hiigel, Cărămizi romane Fampilace descoperite la
Cladova (jud. Arad), Ziridava XIX-XX, 1996, 73-78.
H FI. Medeleţ, Sarea Daciei preistorice, AnB (S. N.) IV,
1995, 285-301. Convingerea regretatului arheolog era că
sarea Daciei era mai preţioasă pentru imperiul roman decât
aurul din Dacia; chiar controlul aprovizionării imperiului cu
acest mineral ar fi constituit un argument forte al declanşării
războiului de cucerire a statului dac.
24 Doina Benea, Cu privire la administrarea salinelor din
Dacia romană, AnB (S. N.) XV, 2007, 41--46.
21
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se transportau la un moment dat 16.000 de tone
pe an 25 • Cu toate acestea, nu cred că romanii au
implantat în acest teritoriu, oricum controlat de ei,
fortificaţii care să supravegheze permanent navigaţia pe râu. Dealtfel, plutăritul pe Mureş se derula
doar în anumite perioade ale anului şi, desigur,
într-un singur sens, înspre Tisa. Probabil, după ce
îşi lăsau încărcătura în porturi de pe Dunăre (unde
sarea şi lemnul erau preluate îndeosebi de ambarcaţiuni mari), negustorii de la Apulum se întorceau
în Dacia urmând cursul Dunării, apoi drumul mai
sigur Dierna - Tibiscum - Sarmizegetusa.
Deşi lesnicioasă, teoria existenţei unor fortificaţii romane la Cenad şi Sânnicolau Mare, doar pe
baza materialului de construcţie roman găsit, nu
mai este convingătoare. Din nefericire, sistemul
militar de la această limită a Daciei, în zona piemontană a Apusenilor şi pe valea Mureşului inferior, se află încă departe de a fi lămurit.

STAMPED BRICKS OF LEG/O XIII GEM/NA
AT CENAD AND SÂNNICOLAU MARE
(Abstract)

Besides an inscription (note 16) and some roman
building stones at Cenad and Sânnicolau Mare chere have
been found bricks of the legion XIII Gemina. The stamps
(published in IDR III 1 - see note 3) constirute the principal arguments for a theory concerning che existence
of the roman stable fortifications along the Mureş river
towards the Tisa river. A comparison of rhese marks wirh
the ones found in Apulum (IDR III 6) shows an obvious
similarity. ln fact we have the same types of stamps which
appear in large number on bricks produced at Apulum,
in connection with the legionary fortress (see note 11). ln
the collection of the Banat Museum in Timişoara chere
are four brick stamps from Cenad and Sânnicolau Mare
which are identica! with numerous items discovered in
roman structures at Apulum (PI. I). Therefore is clear that
all brick has been fabricated in the last site. The roman
building material was brought in the northern Banat on
the Mureş river most probably in the medieval age.

G. Kovach, Date cu privire la transportul sării pe Mureş
în secolele X-XIII, Ziridava XII, 1980, 193-199 apud
FI. Medeleţ, op. cit., 291.

25
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Planşa I.
1 a. Ştampilă pe o cărămidă din Sânnicolau Mare, nr. inv. 7794, Muzeul Banatului Timişoara(= MBT) foto M. Şepeţan. I Brick
stampfrom Sânnicolau Mare . b. Ştampilă tegulară din Apulum, după IDR 1116, 155. I Brickstampfrom Apulum .
2 a. Ştampilă pe o cărămidă din Cenad, nr. inv. MBT 7927 (foto M . Şepeţan) . I Brick stamp from Cenad . b. Ştampilă tegulară din
Apulum, după IDR 1116, 151. I Brick stampfrom Apulum .
3 a. Ştampilă pe o cărămidă din Cenad, nr. inv. MBT 7991 (foto M. Şepeţan) . I Brick stamp from Cenad . b. Ştampilă tegulară din
Apulum, după IDR 1116, 254. / Brick stamp from Apulum .
4 a. Ştampilă pe o cărămidă din Cenad, nr. inv. MBT 1187 (foto M. Şepeţan). I Brick stamp from Cenad. b. Ştampilă tegulară din
Apulum, după IDR 1116, 196. I Brick stamp from Apulum .
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MONETE BARBARIZATE DE SECOLUL AL IV-LEA, DIN BRONZ,
DIN DESCOPERIRI IZOLATE ÎN BANAT
Raoul M

Şeptilici'

Cuvinte cheie: Bronzuri barbarizate, falsuri monetare, Constantinus I, Licinius I, Constantius II, Delmatius
Keywords: Bronze barbarous, counterftits, Constantinus l Licinius I, Constantius II, Delmatius

P

oate cel mai bogat teritoriu în descoperiri
monetare de secolul al IV-lea din nordul
Dunării Mijlocii si Inferioare este spatiul bănătean.
Aici există o can titate monetară din' bronz f~arte
mare, depăşind unele teritorii ce încă făceau parte din
imperiu. Printre aceste monere se află şi unele piese
mai „ciudate" si anume asa-zisele „monere barbarizare''. Prea puţin studiate de către cercetarea numismatică 1, pentru unii simple curiozităţi, ele ilustrează
un fenomen interesant. Astfel de piese se regăsesc
în unele muzee, dar şi în colecţii particulare. Având
în studiu acest tip de piese, de foarte multe ori ne
sunt prezentate, de către unii colecţionari, asemenea exemplare. Din păcate, de cele mai multe ori nu
avem condiţiile de descoperire (contextul arheologic),
uneori nici localitatea de descoperire. Considerăm că
din punct de vedere numismatic este foarte importantă publicarea lor, mai ales pentru că prin studiului
acestora încet, încet se acoperă o pată albă a circulaţiei monetare antice. Dăm mai jos toate aceste piese
ce le cunoaştem şi care provin doar din descoperiri
izolate, cele mai multe inedite, fără a avea pretenţia de
a epuizat subiectul. Acestea provin din două colecţii
particulare din Timişoara 2 , dar şi una publică 3 •
1

Jud. Timiş:

Rv. Doi soldaţi afrontaţi cu un stindard între
ei, legenda corectă GLOR - IA EXER - (C)
ITVS, în ex SMHr?, c.p.e.
Axa 5,5, 1,53 g, 15,6-16,2 mm, puţin circulată, foarte bine conservată 5 , colecţie particulară, Timişoara 6 •

Zona oraşului Lugoj7
Constantinus I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN
PERP VOT I PR:
2. Av. Efigie spre st„ cuirasară cu coif, legenda
aberantă: IIJ1CS„.T„.INM„. 8 , c.p.e.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar,
deasupra acestuia un scut oval cu legenda aberantă V?P? I VO, circular legendă aberantă
V?BI?ETI - J1I - IITJTTNI, în ex. urme de
legendă aberantă, c.p.e.
Axa 11, 2,3 g, 16,4-18 mm, mediu circulată, bine conservată, colecţie particulară,
Timişoara.

3. Av. Efigie spre st„ cuirasară cu coif, legenda
aberantă I'GIIPOIINTIIICUP?AA?A?.
Rv. Două Victorii afrontate, Între ele un altar,
deasupra acestuia legenda aberantă III, circular

Pesac

Delmatius, tip GLORIA EXERCITVS
1. Av. Efigie, laureată, drapată, spre st. 4 , legenda
aproape corectă FL DLMATIVS NOB CAES,
c.p.e.
Muzeul Banatului, Timişoara, e-mail: raoulm7@yahoo.com.
Privind o scurtă trecere în revistă a studiilor acestui tip
de piese am facut un comentariu în articolul Septilici 2007,
p. 49, notele 14-19.
2
A căror propietari au dorit să îşi păstreze anonimatul din
motive de securitate personală.
3 Muzeul Banatului Montan din Reşip.
4
Am folosit termenii de dreapta (dr.) şi stânga (st.) ca în
heraldică şi nu pe cei ai privitorului.
1

5 Am preferat să dăm gradul de circulaţie, cât şi gradul de
conservare, acestea fiind independente una de alta, determinate de factori diferiţi.
6
Pentru mai multe date privind această piesă vezi şi Şeptilici
2007.
7
Când spunem zona oraşului Lugoj ne referim şi la localită
ţile din împrejurimile acestui oraş şi nu doar la spaţiul limitrof. Piesele prezentate sunt dintr-o colecţie particulară, unde
au ajuns dintr-o mai veche colecţie lugojeană, tot particulară,
formată mai ales din descoperiri monetare din zona Lugoj ului.
8
Legendele tuturor pieselor (excep\ie fa.când piesa nr. 1)
sunt date aproximativ, unele litere sau semne fiind destul de
greu de reprodus în text. Pentru o imagine mai clară se pot
consulta planşele.
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legendă aberantă VICTOIIINTfIID?N? ... I,
în ex. legenda aberantă Q?I?, c.e.
Axa 2, 2,27 g, 16,3-16,78 mm, mediu circulată, mediocru conservată, colecţie particulară,
Timişoara.

4. Av. Efigie spre st., cuirasată cu coif, legenda
aberantă ITI02ITTIYOCITIIIO.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un
altar, deasupra acestuia urme de scut, circular
legendă aberantă A V A ... V. .. VV AA/i VCI, în
ex. legenda aberantă OAP?, c.p.e.
Axa 2, 2,14 g, 16-16,8 mm, mediu circulată,
bine conservată, colectie
particulară, Timisoara.
'

Jud. Csongrad (Ungaria):
Szoreg 14
Constantinus I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN
PERP VOT I PR:
7. Av. Efigie spre st., cuirasată cu coif, legenda
aberantă ... E?l?l?l?I?+? ... BSDIIIC 15 •
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar,
deasupra acestuia un scut cu legenda aberantă VOT I PD, circular legenda aberantă
IIICTOIIIITDIIPPIIIIS, în ex. urme de
legendă aberantă.

Axa 11, 2,48 g, 16,6-17,l mm, puţin circulată, bine conservată, colecţie particulară,

.

Jud. Caraş-Severin:
Pojejena de Sus 9
Constantius II, tip FEL TEMP REPARATIO cu
FH:
5. Av. Efigie 10 spre st, laureată, drapată, legenda
aberantă ... Olrnl - ITIVADII, c.p.e.
Rv. Soldat roman cu !ancie, aplecat peste un
călăreţ persan pe care îl răpune, legenda aberantă ... CIVLI - f PCIIITCI, în ex. urme de
legendă aberantă, c.p.e.
Axa 12, 2,74 g, 17,5-18 mm, puţin circulată,
foarte bine conservată colecţie particulară,
Timişoara' 1•

Tibiscum 12
Constantius II, tip FEL TEMP REPARATIO cu
FH:
6. Av. Efigie spre st, laureată, drapată, legenda
aberantă II2HIVO - IIV2NIII, c.p.e.
Rv. Soldat roman cu !ancie, aplecat peste un
călăreţ persan pe care îl răpune, legenda aberantă EEITEJ.1HOR - IIINII, în ex. legenda
aberantă 02NIII •, în câmp, în faţa soldatului
roman r, c.p.e.
Axa 3, 3,35 g, 20,9 mm, puţin circulată, foarte
bine conservată, Muzeul Banatului Montan,
Reşiţa 13 •
Sau Pojejena Sârbească, actualmente înglobată în comuna
Pojejena. Piesa a fost găsită în castrul roman din localitate.
1
° Foarte schematizară.
11
Piesa a fost prezentată la Timişoara la 25 aprilie 1982 în
cadrul celui de-al XV-iea Simpozion Numismatic al Societăţii
Numismatice Române - Filiala Timiş: Stelian Voinea,
Octavian Dogariu, Cîteva imitaţii „barbare"după monede
romane din sec. IV e.n. Din păcate, nu avem informaţii
despre celelalte piese prezentate şi nici rezumatul publicat în
programul simpozionului nu ne ajută.
12
Sau Jupa.
13
Piesa este preluată din Gudea 1971. Şi fotografia este luată
tot din această lucrare. Vezi şi nota 20 (din lucrarea amintită
la această notă am preluat masa şi diametrul piesei).
9
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Timişoara.

8. Av. Efigie spre dr., cuirasată cu coif, scut şi
!ancie, legenda aberantă NNOSP?- ... VN, c.e.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar,
deasupra acestuia scut oval cu urme de legendă
(?) aberantă, circular legenda aberantă TNN THT, în ex. legenda aberantă HN, c.p.e.
Axa 2, 2,36 g, 16,6-17,14 mm, mediu circulată, bine conservată, colecţie particulară,
Timişoara.

Licinius I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN
PERP VOT I PR:
9. Av. Efigie spre st„ cuirasată, drapată, legenda
aberantă .. .ICGJ.10RGIICSIIA, c.p.e.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un
altar, deasupra acestuia un scut cu legenda
aberantă VOT I PR, circular legenda aberantă ... C?ILELIIETIIFfOIIcCPERP, în ex.
legenda aberantă CSIS*, c.p.e.
Axa 7, 2,3 g, 17,9-18,58 mm, puţin circulată,
bine conservată, colecţie particulară, Timişoara.
Localităţi

neprecizate din Banat (România)
Constantinus I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN
PERP VOT I PR:
1O. Av. Efigie spre st., cuirasată cu coif, legenda
aberantă NNNNH ... IICTA ... ML.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar,
deasupra acestuia scut cu legenda aberantă
IP?, circular legenda aberantă parţial vizibilă
. .. OPI... - 11110, în ex. ornamente din linii
oblice, c.e.
Axa 12, 2,74 g, 16,02-16,46 mm, mediu circulată, mediu conservată colecţie particulară,
Timişoara.
localitate din Banat, lângă Szeged, actualmente
acestuia.
15 Legenda este parţial vizibilă, matrip fiind mai mare decât
pastila monetară.
14

Iniţial,

înglobată

cuirasată cu coif, legenda
- ITIIIBl? 16 , c.p.e.
Rv. Două Victorii afrontate, ţinânând un scut,
între ele un altar, deasupra acestuia un scut cu
legenda aberantă *OT I PR?, circular legenda
aberantă ... G?LIID?T?S?MINCIII.
Axa 6, 1,8 g, 14,24-16,28, puţin circulată, mediu conservată, colecţie particulară,

11. Av. Efigie spre st.,
aberantă ...

Timişoara.

Licinius I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN
PERP VOT I PR:
12. Av. Efigie spre st., cuirasa tă, drapată, legenda
aberantă IONCCODLNIILGIOIIMCVI.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un
altar, deasupra acestuia urme de scut, circular
legenda
aberantă
aproximativ
·IIEOTAICIOIDJ.?IICOIO, în ex. legenda
aberantă IZIPD?, c.e.
Axa 7, 2,35 g, 17,74-18,3 mm, mediu circulată, bine conservată, colecţie particulară,
Timişoara.

Pe lângă piesele prezentate, bibliografia consemnează încă cinci imitaţii, una de la Mehadia
(fără mai multe explicaţii) 17 şi patru de la Timişoara
(Constantius II, din care 3 sigur de tip FEL TEMP
REPARATIO cu FH 18 ) 19 • De asemenea în Banat,
bibliografia consemnează încă 27 de astfel de piese,
dar provenind din tezaure 20 •
Astfel de monete sunt rare faţă de piesele oficiale, ridicând două probleme majore: cine şi de ce
le-au produs? Nu încercăm încă să rezolvăm aceste
Pastila monetară este foarte mică faţă de matriţă, fapt ce
face să se vadă doar parţial legenda. Nu este exclus ca în antichitate să se fi tăiat din această monetă.
17
Vezi: Protase 2000, p. 235.
18
Probabil şi a patra tot de acelaşi tip.
19
Vezi: Toma-Demian 2004, p. 186. Pentru trei dintre piese
vezi şi Gohl 1909, p.144. Dfin păcate nu avem nici o ilustraţie pentru aceste piese.
20
Vezi Gudea, Găzdac 2004. Aici sunt date 24 de piese din
tezaure, dar în realitate sunt 22 din această categorie: piesa
nr. 19 (p. 130) este piesa pe care noi o prezentăm la nr. 6
ea fiind dintr-o descoperire izolată şi nu din tezaur, iar piesa
nr. 23 (p. 130) este de la Săcuieni, jud. Bihor - deci nu se
încadrează în aria studiului (nici al celui citat, nici al nostru).
La aceste 22 de piese se mai adaugă cinci din tezaurul Radimna
II (toate de tip FEL TEMP REPARATIO cu FH, patru după
Constantius II şi una dupa Iulianus Apostata Caesar). Pentru
acest din urmă tezaur vezi Şeptilici 2009, p. 219 (planşa V) şi
p. 221. Din totalul de 27 piese una e de la Constantinus I de
tip VICTORlAE LAETAE PRIN PERP VOT I PR, 24 de la
Constantius II de tip FEL TEMP REPARATIO cu FH, una
de la Constantius Gallus de tip GLORIA ROMANORVM
şi una de la Iulianus Apostaca Caesar de tip FEL TEMP
REPARATIO cu FH.
16

întrebări

(în special datorită numărului mic al pieselor publicate pană la ora actuală), însă ne dăm
câteva păreri care pe măsura avansării cercetărilor
vor fi confirmate (sau infirmate).
Privind prima întrebare este greu de presupus (deocamdată) cine le producea, însă pe baza
pieselor studiate până acum şi a răspândirii lor21 ,
suntem de părere că aceste monere sunt simple
falsuri de epocă 22 , emanate de la particularii din
interiorul imperiului (probabil localnici) şi nu
nişte imitaţii barbare 23 •
Este greu de spus unde sunt produse aceste
piese. Posibil în teritoriul actualului Banat, dar şi
la sud de Dunăre, pentru teritoriul ce îl avem în
vedere fiind doar nişte importuri.
A doua problemă: de ce au fost produse? este
legată de pri!Tla întrebare şi Într-un fel ajută la
lămurirea ei. ln mod normal falsurile sunt produse
pentru a completa veniturile unor personae. Însă,
ţinând cont de valoarea foarte mică a acestor
monete 24, nu putem să nu observăm că numai
un număr mare de piese poate face ca producţia
să fie rentabilă, fapt neconfirmat de descoperirile
de până acum. Suntem de părere că iniţial această
producţie de imitaţii era mult mai mare însă raritatea barbarizărilor a fost determinată de scoaterea
din circulaţie odată cu descoperirea lor de către
autorităţile romane. Deocamdată nu avem nici o
dovadă în acest sens însă numai aşa putem să ne
explicăm această problemă. Pe actualul teritoriu
românesc piese similare se găsesc aproape numai
în Dobrogea şi Banat (în alte regiuni apărând doar
în mod excepţional). Pentru spaţiu dobrogean
prol:lema e simplă: intra în componenţa imperiului. ln Banat circulaţia monetară era puternică în
acea perioadă 25 , existând o populaţie obişnuită cu
moneta măruntă. Totuşi tot mai mult ne gândim la
un import din vecinătatea sud dunăreană argumentat şi pintr-o oarecare abundenţă de astfel de piese
în respectivele provincii26 • Acest fapt ar explica şi
21
Prezentul articol aduce în atenţia numismaţilor astfel
de piese din spaţiul actual bănăţean, însă noi studiem în
ansamblu acest tip de piese, în intenţia noastră fiind elaborarea, într-un viitor relativ apropiat, a unei lucrări mult mai
ample pentru un spaţiu mai larg privind aceste „barbarizări".
22
Concluzie ce este afirmată şi pe parcursul studiului Gudea,
Găzdac 2004.
23 Aşa cume de părere G. Severeanu (este adevărat că acesta
se referea la spaţiul dobrogean). Vezi Severeanu 1925, p. 23,
15-16 (tot atât de adevărat este şi faptul că autorul vedea în
barbarii ce imitau monerele respective pe autohtonii traci).
24
Pentru valoarea pieselor din bronz vezi şi Cappelli 197 4,
p. 77-78.
25
Pentru Banat am fa.cut deja câteva observaţii în Şeptilici
2007, p. 48.
26
Vezi Vasic 1978.
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raritatea lor în Banat 27 • Nu suntem de acord cu
mai vechile păreri ale lui Emil Condurache şi
I. Nestor, conform cărora astfel de piese ar fi putut
fi emise si, de autoritătile locale28 • Credem că sunt
piese produse în imperiu sau în imediata vecinăta
tea a acestuia de o populaţie obişnuită cu monera
măruntă din bronz. Ele se regăsesc pe cea mai mare
parte a Imperiului Roman 29 • Un lucru interesant ar
fi şi aflarea surselor de materie primă.
Urmărind tipul acestor imitaţii se evidenţiază
(dintre piesele de faţă, dar şi din alte cercetări 30 )
două intens falsificate. Este vorba de cele cu revesul
VICTORIAE LAETAE PRIN PERP VOT I PR şi
cele cu FEL TEMP REPARATIO cu FH. Primul
tip apare în general la sud de Dunăre, inclusiv
în spaţiul dobrogean, pentru nordul dunărean

.

27

Numai spre comparaţie din Dobrogea (a cărui suprafaţă
este de aproximativ 80% din suprafaţa părţii româneşti a
Banatului - însă, pentru acesta, bibliografia consemnează şi
piese din partea sârbească - Gudea, Găzdac 2004, iar noi dăm
trei piese din partea maghiară) cunoaştem aproape 100 de
piese de acest tip, fără a pune la socoteală piesele din muzeele
dobrogene (unde încă nu am avut acces). Astfel în Colecţia
Maria şi dr. George Severeanu (Muzeul Severeanu - Bucureşti)
sunt 41 de astfel de piese, dintre care sunt deja publicate 23
barbarizări de la Constantin cel Mare (vezi Severeanu 1925)
- comunicare Raoul M. Şeptilici, Steluţa Gramaticu, Manete
romane barbarizate din colecţia Severeanu, Al XXVIl-lea
Simpozion de Numismatică al Societăţii Numismatice
Române, Râmnicu-Vâlcea, 12-14 mai 2010; din două
colecţii particulare mai cunoaştem 34 de astfel de piese din
Dobrogea - comunicare Raoul M. Şeptilici, Câteva manete
romane barbarizate din Dobrogea, Al XXVII-lea Simpozion de
Numismatică al Societăţii Numismatice Române, RâmnicuVâlcea, 12-14 mai 2010 (unde de fapt am comunicat doar
33 de piese); ştim de existenţa a încă circa 20 de piese de
acest tip aflate într-o colecţie particulară dobrogeană şi pe
care încă nu le-am văzut. Piesele din cele două comunicări
mai sus menţionate vor face obiectul a două viitoare articole.
Totalizând piesele din Banat avem doar 44 exemplare ( 12 din
articolul de faţă, 22 din Gudea, Găzdac 2004, 5 din Şeptilici
2009, 1 de la Mehadia şi 4 de la Timişoara - vezi supra şi nota
20). În Muzeul Banatului din Timişoara se mai găsesc câteva
exemplare nepublicate, dar încă nu ştim provenienţa acestora.
Dacă totuşi ar fi din Banat numărul total tot nu ar ajunge la
50 exemplare.
28
Vezi CNA 1945, p. 60. Comentariu se referă la unele
piese asemănătoare, provenind de la Sucidava şi comunicate de Dumitru Tudor. Nu vedem logica emiterii unor
asemenea monere de către autoritatea locală (chiar sud
dunăreană) pentru că astfel de falsuri apar în perioade în
care găsim şi multă monetă originală. Dacă totuşi s-ar fi
produs acest fenomen, trebuie să vedem în acest fapt o
acţiune fraudoasă, clandestină ce poate fi asimilată unei
acţiuni particulare.
29
Pentru această informaţie ne bazăm pe cercetările care
le-am întreprins până acum şi ne permitem de a nu da o bibliografie suplimentară având în intenţie elaborarea unei lucrare
mult mai amplă asupra subiectului. Vezi şi nota 21.
30
Vezi ultima parte a notei precedente.
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în actualul Banat 31 • Cel de al doilea
tip îl găsim atât la sud de Dunăre (şi Dobrogea),
cât şi în Banat32 • Sunt piese din perioade diferite,
primul tip emis o perioadă mai scurtă- 318-32}33,
al doilea tip ceva mai mule timp - 346-361 34 •
Mai rar încâinite sunt barbarizările de tipul
piesei nr. 1. Pentru fostul areal dacic nu cunoaş
tem alt exemplar în afara acestuia. Aşa cum am
mai consemnat nu este exclus să avem o greşeală de monetărie, însă nu putem fi siguri în
nici un sens 35 •
Piesele prezentate îmbogăţesc repertoriul descoperirilor numismatice din Banat şi de asemenea
al pieselor barbarizare. Prin prezenta lucrare am
căutat să semnalăm aceste monere mai deosebite,
având în plan o viitoare catalogare a lor (nu doar
din aceasă zonă). Considerăm că studiul acestei
probleme este încă într-o fază incipientă, fiind greu
de a trage concluzii despre care să avem garanţia că
vor rămâne în picioare.
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Beside these coins, five other specimens of the kind
are mentioned in the specialized literature (one from
Mehadia and four from Timişoara). Also there are many
more alike pieces found in monetary hoards from Banat
(1 VICTORIAE LAETAE PRIN P VOT I PR type,
1 GLORIA ROMANORVM type and 25 FEL TEMP
REPARATIO type with FH).
Such coins are to be found on the Romanian territory in Banat and Dobruja and only accidentally in
other areas. In studying this fact one can assume that
these are actually counterfeits of the age (coined in the
south-western parts of the former Dacian provinces
or imported from the areas south of the Danube) and
not barbarian imitations. Specimen no. 1 could be an
exception, a wrong minting of the official mint (a failed
engraving of the mold. Questions are raised due to the
fact that the value of these coins was very small and
that they are rather rare, which leads us to the conclusion that it might have been a far larger mintage, which
had been removed by the Roman authorities upon their
identification on the marker.
The presented coins enrich the numismatic repertory of such scarcely studied pieces. They come from
two private collections from Timişoara ( 11 pieces) and
the collection of the Mountainous Banat Museum from
Reşiţa (1 piece).

Vasic 1978
M. R. Vasic, A IVth and Vth Centuries Hosrd
of Roman Coins and Imitations in the Collection of
the National Museum in Belgrade, în Sirmium, VIII,
(1978), Beograd.

FOURTH CENTURY BRONZE BARBARO US
COINS FROM BANAT (ISOLATED FINDS)
(Summary)
In Banat, an area rich in coin discoveries, some
numismatic curiosities are to be found, such as the socalled barbarous Roman coins. Here presented are 12
of these pieces, from localities from the Timiş County:
Pesac (1 piece Delmatius, GLORIA EXERCITVS type
- photo 1), Lugoj city area; (3 pieces from Constantine
I, VICTORIAE LAETAE PRIN PERP VOT I PR
type - photos 2-4), Caraş-Severin County: Pojejena (1
piece Constantine II, FEL TEMP REPARATIO type
with FH - photo 5), Tibiscum (1 piece Constantine
II, FEL TEMP REPARATIO type with FH - photo 6)
and those from Hungary, Csongrad County: Szoreg (3
pieces of VICTORIAE LAETAE PRIN P VOT I PR
type: 2 Constantine I - photo 7-8 and 1 Licinius I photo 9) the rest not having specified the locality (3
pieces of the type VICTORIAE LAETAE PRIN PERP
I VOT I PR: 2 Constantine I - ph o to 10-11 and 1
Licinius I - photo 12).
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1
Pesac - jud . Timiş

2

3

4
Zona Lugoj - jud . Timiş
PI. I
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5
Pojejena de Sus - jud. Caraş-Severin

6
Tibiscum - jud. Caraş-Severin
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Szoreg- jud . Csongrad - Ungaria
PI. li
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9
Sz6reg- jud . Csongrad - Ungaria

10

11

12
Banat - România

PI. III
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BIJUTERII MONETARE LA BARBARII
DINTRE DACIA ŞI PANNONIA
Vasile-Bogdan Domocoş·

Cuvinte cheie: bijuterii, monete, barbari, Dacia, Pannonia

Keywords: jewelry, coins, barbarians, Dacia, Pannonia

P

rezenta monedei romane în teritoriile
barba,re mărginite de provinciile romane
Dacia şi Pannonia ridică o serie de întrebări cu
privire la rolul şi funcţiile pe care aceste piese le
aveau în rândul comunităfilor sarmatice, germanice sau dacice. O problemă asupra căreia opiniile cercetătorilor continuă să rămână împărfite se
leagă de nivelul la care moneda a ajuns să joace
un rol în cadrul schimburilor. Aceste aspecte se
leagă în primul rând de prezenp în spafiul barbar
a numeroase piese reprezentative pentru funcţia
socială a monedei; avem în vedere aici monedele bijuterii, imitafiile şi piesele de aur. În rândurile de
mai jos ne vom opri asupra celor dintâi, despre care
putem afirma că reprezintă cel mai clar indicator al
rolului de prestigiu şi de determinare ierarhică în
societatea barbară tiso-dunăreană.
În această categorie de piese transformate în
pandantiv distingem monedele găurite şi cele
având ataşată o verigă pentru agăpt, ce apar în
complexele sau descoperirile întâmplătoare din
sec. II-IV Aceste piese, prin procesele mecanice la
care sune supuse, îşi pierd funcţia de instrumente
de schimb şi devin accesorii, bijuterii, îndeplinind
un rol estetic şi social. Trebuie precizat că exemplarele perforate sau prevăzute cu o montură se
deosebesc de medalioanele propriu-zise, care sune
piese monetiforme de mari dimenisuni emise
de statul roman şi utilizate ca semne de distinctie
, socială si
, recompensă. Acestea din urmă sune
foarte rare în spafiul studiat 1, dar şi ele, Întocmai ca
• Doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca.
1
Am identificat doar două cazuri unde apar medalioane
izolare. Este vorba de descoperirea de la Petrova (corn.
Petrova, j. Maramureş), unde a ieşit la lumină o medalie de
la Traian cu inscripţia „Via Traiana" [v. Lazin 1969, p. 113;
Săşianu 1980, p. 144; Stanciu 1992, p. 178; Marei, Stanciu
2000, p. 71 sq.; Dumitraşcu 1993, p. 127] şi de cea gepidică

şi

monedele transformate în podoabe, pot fi considerate bijuterii.
Metoda de lucru porneşte de la identificarea
bijuteriilor monetare din totalul descoperirilor
de m~nede adunate din câteva publicarii sincetice2. ln urma obrinerii unor date statistice ce
privesc numărul descoperirilor, distriburia, studiul
pe metale şi nominale s-a trecut la interpretarea
materialului.
Din cele peste 300 de localităfi în raza cărora, în
unul sau mai multe puncte, apar descoperiri monetare izolate\ am identificat nu mai pufin de 36 de
bijuterii monetare, prezente în 24 de localităfi 4 •

de la Vâlcelele (corn. Suplacu de Barcău, j. Bihor), unde apare
un medalion de aur de la Valentinianus [v. Lakaros 200 l].
2
Huszar 1954; Kereny 1955-1956; Kohegy 1966-1967;
Lazin 1969; Fiilop 1976; Săşianu 1980; Bir6ne Sey 1986;
Kohegy 1986; Bir6ne Sey 1990; Daurova-Rusevljan 1989;
Dordevic 1993-1994; Mihăilescu-Bîrliba 1996; Hiigel,
Barbu 1997; Bir6ne Sey 1997-1998; Marei, Stanciu 2000;
Isrv:inovits 2002; Mare 2004; Luca 2005; Farkas, Torbagyi
2008.
1
· Monedele izolare, peste 1200 de piese, descoperite în
spaţiul dintre Dacia şi Pannonia provin din descoperiri
întâmplătoare, din contexte de locuire, sau din necropole
datate în sec. II-IV p.Ch.
4
Este vorba de descoperirile de la: Bogojevo (Backa, Serbia),
v. Parducz 1943-1950, III, p. 37; Huszar 1954, p. 76, n. LX;
Bugac (comirar Bacs-Kiskun, Ungaria), v. DolgSzeged, VII,
1931, p. 127 (Parducz); Fiilop 1976, p. 258 (H. 1O), 262;
Cicir (corn. Vladimirescu, j. Arad), v. Dumitraşcu 1993,
p. 100, 126; Hiigel, Barbu 1997, p. 579; Barbu şi colab.
1999, p. 54; Csanytelek (comirat Csongr:id, Ungaria), v.
Huszar 1954, p.70, n. XXIII; Debrecen (comirar Hajdu Bihar, Ungaria), v. Parducz 1943-1950, III, p. 65; Huszar
1954, p. 72, n. XXXIV; Dindeşti (corn. Andrid, j. Satu
Mare), v. Lazin, Ciarnău 1992-1993, p. 50; Marei, Stanciu
2000, p. 45; Diosig (corn. Diosig, j. Bihor), v. Săşianu 1980,
p. 120-122; Dumitraşcu 1993, p. 124; Marei, Stanciu 2000,
p. 45; Kecskemet (comirar Bacs-Kiskun, Ungaria), v. FA,
I-II, 1939, p.106; Parducz 1943-1950, III, n. 328, 331;
Huszar 1954, p. 82, n. XCIII, XCVIII, XCIX; Ketegyhâza
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Procentual ele reprezintă cca. 3-4 o/o din numărul
total al pieselor izolate. De asemenea, peste două
treimi dintre bijuteriile monetare au fost găsite în
morminte 5• Alături de acestea, în acelaşi mediu
mai apar şi monede arse sau foarte uzate 6 . Şi aceste
categorii indică faptul că monedele folosite sau
stricate, deşi îşi pierd valoarea de instrumente de
schimb, capătă o valoare spirituală, simbolică.
Prezenţa monedelor în morminte permite
incursiuni în religia şi mentalitatea sarmaţilor.
Ritualul funerar greco-roman includea depunerea
în mormânt a obolului cu care defunctul trebuia
să-i achite luntraşului Charon vama pentru a trece
în tărâmul morţilor de dincolo de Styx. Acest
obicei apare şi la sarmaţi; mai mult decât o simplă
coincidenţă, el pare a indica o influenţă provincială. Această influenţă se face simţită şi prin apariţia
monedelor alături de case7 . Existenţa locuinţelor
este un semn de sedentarizare; comparând situaţia
cu cea din zonele nord-pontice - unde avem doar
(comicac Bekes, Ungaria), v. Parducz 1943-1950, III, n. 25;
Huszar 1954, p. 85, n. CIV; Kiskunfelegyhaza (comicac
Bacs-Kiskun, Ungaria), v. Huszar 1954, p. 86, n. CXII;
K.iszombor (comicac Csongrad, Ungaria), v. Parducz 19431950, III, n. 3; AE, 1940, p. 268 (Parducz); AE, 1941, p. 122
(Csallfoy); ActaArch, II, 1952, p. 237 (Csallfoy); Huszar
1954, p. 86, 87, n. CXVI; Mezotur (comicat Szolnok,
Ungaria), v. Vaday 1989, p. 258; Novi Kanjiia (Vojvodina,
Serbia), v. Milleker 1897-1906, III, p. 286; Parducz 19431950, III, n. 17; Huszar 1954, p. 101, n. CCXXXVII;
Sovanyhat (comicac Bekes, Ungaria), v. Huszar 1954, p. 94,
n. CLXXVII; Petrova (j. Maramureş). v. n. 1; Svăta Maria
(district Kosice, Slovacia), v. Huszar 1954, p. 67, n. XIII;
Szentes (comitat Csongrad, Ungaria), v. Parducz 1943-1950,
II, p. 13; Parducz 1943-1950, III, n. 5; Huszar 1954, p. 97,
n. CC!l, CCV; Tape (comitat Csongrad, Ungaria), v. AE,
1941, p. 114 (Parducz); AE, 1946--48, p. 279, 292-297
(Parducz-Korek); Huszar 1954, p. 99 sq., n. CCXXVI,
CCXXVIII; Tiszafoldvar (comitat Szolnok, Ungaria),
v. NK, XLI, 1942, p. 66; Vaday 1989, p. 272; Vida 2006,
p. 658; Tori:ikszentmikl6s (comitat Szolnok, Ungaria),
v. Parducz 1943-1950, III, n. 15; Huszar 1954, p. 101, n.
CCXXXVIII; Vaday 1985, p. 345, 358-361; Vâlcelele (corn.
Suplacu de Barcău, j. Bihor), v. n. 1; Vizesbanom (comitat
Bekes, Ungaria), v. Huszar 1954, p. 103, n. CCXLVII; Fi.ilăp
1976, p. 257 (H. 7), 262; Vizesfas (comicac Bekcs, Ungaria),
v. Huszar 1954, p. 103, n. CCXLIX; Fi.ilăp 1976, p. 257
(H. 8), 262.
5 Nu se poate determina cu exactitate proporţia, dar este
limpede că monedele apar atât în mormintele de femei cât
şi în cele de bărbaţi; rezultă de aici că femeia avea un anumit
statut, ea se bucura de consideraţie, bogăţie şi nu ocupa un
rol marginal în societate. Pentru rolul femeii în societatea
sarmată v. Lebedynsky 2002, p. 154-161.
6
Am identificat 21 de localităţi, unde în mormintele cercecacc apar piese foarce uzate sau arse. Uneori, asemenea piese
apar în complexe unde au apăruc şi bijuterii monetare; v.
descoperirile de la Csanytelek, Debrecen, K.iszombor,
Mezotur, Novi Kanjiia, Szentes, Tape, Ti:iri:ikszentmikl6s.
7
Daucova-Rusevljan 1990.

78

morminte, iar aşezări aproape deloc, semnul de
civilizare apare ca evident.
Observăm că nu se poate vorbi de o preferinţă
în funcţie de metale şi că piesele transformate în
bijuterii se distribuie cronologic la fel ca şi restul
pieselor din sec. I-IV. Totuşi remarcăm un lucru
interesant: nu rare sunt cazurile în care apar descoperiri de denari din sec. II (fie bijuterii monetare,
fie simple depuneri funerare) în care pe monede
sunt reprezentate chipuri de împărătese (Sabina,
Faustina Senior, Faustina lunior, Lucilla). Acest fapt
se poate pune în legătură directă cu o anume preferinţă a barbarilor pentru reprezentările feminine.
Cunoaştem în zona barbară tiso-dunăreană
şi două tezaure în compoziţia cărora apar medalioane propriu-zise. Primul este tezaurul I de la
Borta (Backa, Serbia) 8 , din mediu sarmatic, unde
printre cele 18 piese de aur din sec. IV întâlnim
şi câteva medalioane. Al doilea este depozitul
mixt din punctul Măgura de la Şimleu! Silvaniei 9 •
Avem de-a face aici cu un tezaur atribuit gepizilor,
care - pe lângă vase şi bijuterii de aur - mai conţinea două imitaţii germanice după medalioanele
lui Valens şi 12 medalioane romane de aur emise
de împăraţii Maximianus Herculius, Constantin
cel Mare, Constantius II, Valentinianus I,
Valens si Gratianus, în monetăriile din Treveri,
Consta~tinopolis, Antiochia şi Cyzicus. În cazul
tezaurului de la Borta, locul de descoperire, în
zona de vărsare a Timişului, indică deplasarea centrului de putere sarmat spre sud în prima jumătate
a secolului IV. Această deplasare este punctată de
configurarea unor zone de dominaţie politică germanică la nord de Cris si la răsărit de valurile de
pământ din Câmpia Ti~~i. În sprijinul acestei afirmatii vine si descoperirea de la Simleul
Silvaniei,
'
ce demonstrează existenţa în zonă a unui puternic
centru de putere gepidic 10 . Medalioanele de aur
din componenţa depozitelor sunt indicatori foarte
clari ai funcţiei de reprezentare ierarhică a monedei
în societătile barbare dintre Dacia si Pannonia.
În con~luzie putem afirma că n~mărul mare de
monede - bijuterii din spaţiul barbar tiso-dună
rean, comparativ cu situaţia din interiorul provinciilor1 1, trebuie corelat cu specificul societăţii iazige
în sec. II-IV p. Ch. Desi acesti barbari folosesc
'
' şi întreţin relaţii
curent numerarul din Imperiu
strânse cu acesta, economia lor este doar parţial
monetizată, iar emisiunile monetare păstrează încă

.

.

Procase 1966, p. 173, n. 500; Chirilă şi colab. 1974, p. 67;
Suciu 2000, p. 150.
9 Săşianu 1980, p. 47; Suciu, Mircea 1996, p. 13 sqq.
10
Pop şi colab. 2006, p. 100-112.
11
În provinciile romane din bazinul dunărean fenomenul
pare foarce redus (nimic la Găzdac 2002 în acesc sens).
H

şi un rol simbolic, de prestigiu, absent în lumea
civilizată. Grija cu care asemenea piese sunt trans-

formate în bij'uterii reflectă si
lor, ca si
, pretuirea
,
,
dificultatea barbarilor de a fabrica ei înşişi obiecte
de o asemenea valoare estetică.

Găzdac 2002
C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia fi provinciile
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(2002).

Hiigel, Barbu 1997,

P. Hiigel, M. Barbu, Câmpia Aradului în secolele
II-IV p. Ch„ în ActaMP, 21, (1997), p. 539-596.
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COIN-JEWELRY AT THE BARBARIANS
BETWEEN DACIA AND PANNONIA
(Abstract)
Coin-jewelry is representing the clearest indicator for
the prestige role and hierarchical determination of the
Roman coins to the Barbarian societies living in the space
between the Roman provinces of Dacia and Pannonia.
We can consider as coin - jewelry the drilled pieces, the
pieces having attached a hanger and also the medals.
The coins converted into jewelries are some 3-4 %
of al! the isolated finds. Also more than three quarters
of them have been found in graves. We also know in
the researched area two coin hoards, in the composition
of which appear genuine Roman medals or imitations
of such items. Ic is a high percentage, compared to chat
within Roman provinces.
This realicy is due to rhe specific features of the
lazygian sociecy from 2"d - 4'h centuries. Although rhese
Barbarians currendy use cash from the Empire and are
maintaining close relations with ir, their economy is
only partially monetized, and monetary issues stil! keep
a symbolic and prestige role, absent in the civilized
world. The care with which such pieces are processed
in jewelry reflects the Barbarians' appreciation of chem,
and the difficulties to manufacture rhemselves objects
with such aesthetic value, too.
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MEDALIONUL CU MĂSTI DIN TEZAURUL
'
,
,
DE LA SIMLEUL SILVANIEI (SZILAGYSOMLYO).
PRECIZARI ICONOGRAFICE SI INFLUENTE CULTURALE*
'
'
w

'

Coriolan

Horaţiu

Oprea nu „

Cuvinte cheie: medalioane de aur, măşti, barbari, cultul strămoşilor, bracteate
Keywords: golden medallions, masks, barbarians, ancestors' cult, bracteates

ezaurele
de
la
Şimleu!
Silvaniei
(Szil:igysomly6) au suscitat, de-a lungul
vremii, un interes deosebit din partea cercetători
lor. Apogeul a fost în anul 1999, când cele două au
fost reunite şi prezentate în expoziţii temporare la
Viena şi Budapesta. Examinând bibliografia esenţială, constatăm, cu dezamăgire, sărăcia contribuţiilor româneşti la studierea acestor descoperiri
excepţionale. Poate tocmai de aceea, expoziţia n-a
ajuns şi în Transilvania, regiunea unde au fost descoperite faimoasele obiecte.
Printre cele mai fascinante piese sunt cele 15
medalioane din tezaurul Şimleu I (pi. 1-11). Pe
bună dreptate rolul lor simbolic de ansamblu a
fost comparat cu acele medalioane cunoscute sub
numele de „Indian peace medals" cu efigia regilor
Angliei şi apoi a preşedinţilor americani, date şefilor
de triburi ale indienilor nord-americani în secolele
XVIII-XIX, ca semn al păcii şi al legăturilor cu şefii
supremi ai coloniştilor'. Catalogul vienez al expoziţiei din 1999, mai complet şi mai detaliat decât
cel maghiar, analizează diferite aspecte legate de
tezaure. G. Dembski şi Al. Bursche le abordează în
două capitole din toate punctele de vedere. Totuşi,
anumite aspecte sunt încă insuficient precizate.
Unul dintre medalioanele aşa-zis „barbarizare" mai este cunoscut şi drept medalionul „cu
măşti" (pi. III). Acesta este alcătuit dintr-un multiplum emis la Trier în anul 376 p. Ch. de către
Gratianus 2 • Originalul a fost montat într-o ramă
circulară de aur ornamentată cu 15 măşti umane

T

· Acest srudiu a fost realizat ca urmare a documerării efectuate la Romisch-Germanische Kommission din Frankfurt
am Main, pe baza unui stipendiu de cercetare oferit de
DAAD în perioada septembrie-octombrie 2009.
·· lnstirutul de Arheologie şi lsroria Artei Cluj-Napoca, Str.
M. Kogălniceanu nr. 12-14; e-mail: choprean@yahoo.com.
1
Bursche 1998.
2
Bursche 1999, nr. 14.

alternate cu 14 spirale cu capetele terminate în
volute. Măştile sunt încadrate în chenare perlate
piriforme. Ulterior, rama a fost dotată cu o agă
ţătoare tubulară canelată, ce suprapune parţial
două dintre măşti. Dacă multiplum-ul va fi ajuns
în barbaricum adus, fie de foşti mercenari barbari
reîntorşi din armata romană, sau ca parte a vreunui
stipendiu plătit de romani, este destul de sigur că
execuţia ramei, montarea şi adăugarea agăţătorii
sunt operaţii care s-au executat într-un atelier de
ofervrerie din barbaricum3• Bijutierul, el însuşi de
origine barbară în opinia noastră, a creat decorul
ramei utilizându-şi propria concepţie estetică,
dar transmiţând în acelaşi timp piesei şi elemente
simbolice din credinţele tradiţionale, superstiţiile,
mentalitatea şi interpretarea realităţii, toate aparţi
nând societăţii barbare în care trăia. Spiralele terminate cu volute foarte asemănătoare cu cele de
pe piesa de la Şimleu sunt cunoscute, de exemplu,
pe două aplici de aur de la Ken:, datate în prima
jumătate a secolului V şi păstrate la Metropolitan
Museum of Arts din Washington. De altfel, asemenea obiecte se executau la comandă. În cazul de
faţă, comanditarul trebuie să fi fost un membru de
frunte al aristocraţiei tribale, care i-a cerut meşte
rului executarea acelor elemente, care evident simbolizau ceva important. Scopul acestui studiu este
descifrarea simbolurilor şi resorturilor spirituale
care au determinat plasarea lor pe un medalion de
aur cu imaginea unui împărat roman.
Îngroparea tezaurului Şimleu I a fost plasată
în perioada de după anii 375-3784, sau în prima
jumătate a secolului V p. Ch. 5• A. Bursche fa.cea
observatia că medalioanele romane si imitatiile
lor barbare se concentrează pe o arie ce se întinde

.

3
4

5

.

.

Bursche 1999, 43.
Kiss 1999.
Harhoiu 1990, 190; Schmauder 2002, 40.
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din vestul Transilvaniei, până în Volhynia, estul
Poloniei şi Pomerania, unde în secolele III-IV
şi în prima jumătate a secolului V locuiau goţii,
gepizii şi vandalii, adică neamurile germanice orientale6. Alţi autori au încercat să fie mai precişi,
considerând că detinătoarea tezaurului Simleu I
'
'
fusese o dinastie barbară de origine gepidă aliată cu
Imperiul Roman 7 • Din punctul nostru de vedere,
esenţial este faptul că sigur deţinătorii medalioanelor din tezaurul Şimleu I erau de neam germanic
oriental şi sigur aveau (sau avuseseră) o anumită
relaţie oficială cu Imperiul Roman. Credem, de
asemenea, că şefii barbari cunoşteau bine societatea romană târzie si chiar modul de viată si cultura
'
' '
aristocraţiei senatoriale şi a curţii imperiale, tânjind
după multe dintre aspectele lor8. Cele mai la îndemână erau cu siguranţă cele formale. Începând
cu mijlocul secolului III, goţii au fost principalul
grup care a vehiculat influenţele romane târzii în
barbaricum. Acestea s-au intensificat în vremea lui
Constantin cel Mare, în special după încheierea
foedus-ului din anul 332 9, culminând cu creştina
rea lor în rit arian, începând cu Ulfilas 10 . Foedus-ul
din 332 a extins legăturile comerciale ale goţilor
cu Imperiul, schimburile şi vânzarea mărfurilor
fiind de acum autorizate în orice punct al frontierei
Dunării de Jos; înţelegerea presupunea şi cadouri
diplomatice pentru şefii barbari, iar sub egida sa
luptătorii goţi erau plătiţi în timpul serviciului în
armata romană". Goţii şi alte neamuri germanice
au cunoscut Imperiul roman în perioada trecerii
spre Imperiul Creştin, cu cultele păgâne încă existând, dar aflate în regres. Conducătorii supremi
ai acestui Imperiu, împăraţii, erau însă, începând
cu epoca Dominatului, deasupra muritorilor, ei
erau zei, lovii şi Herculii. Într-o inscripţie de la
Dyrrhachium, de exemplu, împăraţii sunt numiţi
Diis genitis şi Deorum creatoribus'2. Primul titlu este
purtat şi de către Constantin cel Mare, cum apare
într-o inscripţie din Saepium (Umbria), sau cum îl
numeste autorul crestin Nazarius în 321, divinus
numen,' adică zeu 13 . 'Prin urmare, în ochii barbarilor germanici, împăratul romanilor era uşor de
echivalat cu un zeu adevărat. Creştinarea sa şi trecerea barbarilor germanici la arianism n-au modificat în mod esenţial această imagine, câtă vreme
nici Constantin cel Mare însuşi nu renunţase la
6

calitate. Sigur, extrem de puţini barbari îl
în realitate pe împărat, ceea ce favoriza
imaginea divină a acestuia. Cei care slujiseră în
armata romană văzuseră, în schimb, monumente
diverse şi participaseră, cu siguranţă, la ceremoniile cultului imperial. Un signum cu medalioane
de împăraţi este redat, de exemplu, pe pilastrul
de la Romuliana-Gamzigrad sau pe coloana antonină unde se văd portretele clipeate ale lui Marcus
Aurelius şi Lucius Verus (pi. IV/1) 14 . Aceste imagines erau din aur, sau argint şi prezentau figura
împăratului frontal, cum sunt, de exemplu, o piesă
din castrul pretorienilor de la Roma cu imaginea
lui Caracalla (pi. IV/2), sau o alta din castrul auxiliar al cohortei VIII Raetorum de la Niederbieber
cu imaginea lui Saloninus (pi. IV/3) 15 şi erau păs
trate în capela stindardelor („Fahnenheiligtum")
din principia, locul sacru al castrului 16. Cei mai
multi însă îi stiau chipul de pe monede si medalioa~e. În ace~te circumstanţe, confuzia î~tre conducător suprem şi zeu suprem se putea uşor naşte
în barbaricum.
Purtarea medalioanelor de către şefii barbari,
cum erau cele 15 medalioane de aur găsite la
Şimleu, toate având în centru imaginea împăratu
lui, trebuie să fi avut pentru aceştia o semnificaţie
deosebită. M. Hardt sublinia faptul că monedele
de aur erau un simbol al puterii elitei barbare, dar
erau şi daruri diplomatice. Tezaurul de la Şimleu,
cu cele 15 medalioane, aparţinea unui conducător
germanic 17 • A. Bursche apreciază că ele reprezentau
o legitimare a puterii, prin portretul împăratului, şi
erau, în acelaşi timp, o ilustrare personală şi emoţională a relaţiilor purtătorului cu împăratul. De
asemenea, ele jucau şi rolul de sa~ra insignia, sau
regalia insignia în lumea barbară. In fine, medalioanele aveau şi o anume semnificaţie magică 18 .
Revenind la medalionul cu măşti (pi. V/ 1) care
face principalul obiect al studiului nostru, prima
întrebare care se pune este dacă rama cu măşti
este o creaţie originală, sau imită piese din lumea
romană târzie? Mai există la Varşovia (pi. V/2) un
singur medalion de aur cu imaginea lui Jovianus,
care este montat într-o ramă bogat ornamentată
ce are asemănări decorative cu medalionul de la
Şimleu 19 . Rama este decorată cu un fond filigranat pe care există 8 „măşti" piriforme încadrate
în contur perlat, alternînd cu 8 cadre rotunde,

7

14

Bursche 1999, 50.
Kiss 1999, 164.
" Wirrh 1997.
9
Heather 1997.
10
Heather-Matthews 2004, 124-134.
11
Heather-Matthews 2004, 87.
12
CIL III, 710 = ILS, 629.
13
Kolb 2001, 64-66.
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Kolb 2001, 163, Abb. 12-14.
Dahmen 2001, 120-122, Taf 213/Mil. 41; Taf. 214.
16
CIL III, 3526: Excubitorium ad tutel{am) signor(um) e[t}
imagin(um) sacrar{um) ... (Aquincum).
17
Hardt 2004, 60-62.
18
Bursche 1999, 46-49.
19
Delbrueck 1933, Abb. 27.
15

tot în relief, cu ornamente cruciforme în interior.
Oiferenta este că „măstile" au doar forma celor
de la Şi~leu, lipsa det;liilor din interior le face să
semene, mai degrabă, cu nişte sâmburi. Evident
că executia ramei si montura s-au făcut tot într-un
'
'
atelier barbar, care ar putea fi acelaşi unde a fost
realizat cel de la Simleu, având în vedere diferenta
'
'
doar de un deceniu şi jumătate între perioada de
emitere a monedelor lui Gratianus şi Jovianus.
Meşterul a fost însă, cu siguranţă, diferit. Moneda
lui Gratianus a ajuns în Barbaricum post 376.
Rama cu măşti a fost produsă mai tâziu, posibil
chiar la începutul secolului V. Ea nu este însă o
creatie originală a mesterilor din barbaricum. La
'
'
baza elaborării ei au stat o serie de medalioane de
aur romane târzii cu ramă. Rama lor era traforată,
lucrată în tehnica diatrita. Aceste medalioane de
mare rafinament tehnic şi artistic au rame circulare, hexagonale, sau octogonale (pi. V/3-6),
monedele montate fiind emise de către Constantin
cel Mare între 321-326 20 • Toate par produse în
acelaşi atelier (imperial?) sub Constantin cel Mare
şi sunt legate de tradiţia elenistică21 • Cinci dintre
ele au ramele traforate împodobite cu 6, sau 8
în cazul celui octogonal, busturi umane masculine şi feminine turnate. Acestea sunt adăugate
prin lipire. Toate sunt încadrate într-un chenar
rotund, perlat. A. Yeroulanou le comentează
extrem de sumar, considerându-le, „probabil
divinităţi antice, muze" 22 • Sunt greu de identificat, dar ar putea să reprezinte şi personificări ale
Vânturilor, sau eroi din mitologia greco-romană.
Redarea busturilor divinităţilor în imagini clipeate
era frecventă în Imperiul Roman (pi. VI/1-4) 23 •
Această schemă decorativă se menţine în Imperiul
Bizantin până în secolele VI-VII, de când provine
un medalion păstrat în Virginia Museum of Fine
Arts din Richmond (pi. VI/5) 24 • El are în centru
o figură feminină cu aripi reprezentată frontal,
fiind Ge, personificarea pământului şi abundenţei, înconjurată de 12 medalioane mici, cele 4
de pe axe fiind cruci, iar restul de 8 imită imaginea unui împărat de pe monede (fără legendă
însă) privind spre dreapta, cu diademă, cuirasă şi
paludamentum.
Ce interpretare au dat barbarii acestor medalioane cu busturi pe ramă? Este ştiut faptul că
în Europa Latene nu era obişnuită reprezentarea

zeilor sub formă umană. Bine-cunoscuta relatare a
lui Oiodorus25 despre reacţia şefului celt Brennus
în faţa sculpturilor de divinităţi de la Delphi
în 279 a. Ch. este edificatoare: el a râs de aceste
imagini, deoarece, în credinţa sa, zeii puteau lua
orice imagine doreau ei, fără a fi nevoiţi să rămână
fixaţi în vreuna dintre ele. Şi Tacitus 26 spune că
germanii nu închid zeii între pereţi şi nu-i înfăţi
sează în nici un fel ca pe oameni. Aceste stiri sunt
~prijinite de o serie de descoperiri arheol~gice. În
marea majoritate a sanctuarelor perioadei Latene
cunoscute în vestul Europei lipsesc sculpturile
antropomorfe 27 . Din aceste considerente, pare
mai firesc să ne imaginăm că barbarii ce văzuseră
medalioanele romane târzii cu busturi masculine şi
feminine aşezate în jurul figurii împăratului să-şi fi
imaginat, mai degrabă, că este vorba despre familia
împăratului, inclusiv strămoşi ai acestuia. În tradiţiile barbare precreştine un mare rol îl juca cultul
strămoşilor. In mitologia celto-germanică Lug şi
Odin erau priviri ca strămosi' ai regilor si eroii erau
fiii lor, ceea ce consona cu viziunea romană târzie
despre originea divină a familiei imperiale28 • Capul
uman este reprezentat destul de frecvent în lumea
barbară. S-a ajuns la concluzia că imaginile erau
în legătură cu războinicii şi aveau rol apotropaic 29 •
Imaginea capului uman în societăţile barbare arată
respectul pentru războinici şi strămoşi, pentru persoane de temut (duşmani, „magicieni"), precum şi
credinţele în puterile speciale localizate în cap şi
dorinţa de a-şi supune aceste puteri, sau un simbol
de noroc, de putere, un apotropaion 30 • Aici poate
fi sesizată şi influenţa grecească a venerării eroilor.
Cultul eroilor a existat în Europa epocii fierului,
obiectul acestuia fiind războinicii şi şefii de trib 31 •
Una dintre cele mai edificatoare descoperiri pentru
această discuţie a fost sanctuarul din oppidum-u1
celtic de la Entremont (Provence, Franţa). Aici
capetele sculptate ale strămoşilor şi duşmanilor
erau asociate în aceeaşi superstiţie, probabil pentru
asigurarea protecţiei tribului 32 • Capetele incizate pe pilaştrii de ancadrament ai intrării (după
reconstituirea lui Benoît33 ) (pi. VII) au contur
piriform şi reprezintă, în opinia noastră, măşti,
simbolizându-i pe strămoşii-eroi. Ideea că sculpturile celtice antropomorfe din sudul Franţei sunt

20

27

Yeroulanou 1999, 86, nr. 115, 116, 117, 118, 119, 120;
Boyd-Zwirn 2005, 144, nr. 180, PI. C-CIII; 154, nr. 181,
PI. CIY-CVIII.
21
Yeroulanou 1999, 34.
22
Yeroulanou I 999, nr. 116.
23
Kaufmann-Heinimann 2003, 179-200.
24
Bruhn 1993, 48, nr. 11, fig. 34.

.

25
26

28
29
30
31
32

33

.

Diodorus Siculus, XXII, 9.
Tacitus, Germania, 9.
Venclova 2002, 460.
Ellis Davidson 1988, 91.
Hărrl

2005, 29.
2005, 100-101.
Yenclova 2002, 460.
Benoîr 1975, 249.
Benoîr 1975, fig. 81.
Hărrl
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imagini ale eroilor şi nu ale zeilor s-a impus 34 • Şi
mai evidentă este această constatare în cazul falerelor de argint de la Manerbio (Brescia, Italia) (pi.
VIIl) 35 • Toate capetele au aceeaşi coafură şi expresie
solemnă şi este evident că reprezentările figurilor
umane nu sunt individualizate, aşadar sunt măşti
identice între ele36 . Este destul de clar că avem de-a
face cu un cult al strămoşilor eroizaţi. La această
interpretare sacralizantă contribuie şi prezenţa
în centrul falerelor mari a unui triskelion grecesc
(pi. IX/1-2), în jurul căruia sunt dispuse măştile.
Triskelion-ul ar putea fi asociat cu cele trei aspecte
ale lumii materiale în cosmogonia celtică: pământ,
apă, cer, sau ciclul vieţii în lumea materială 37 • Este
destul de evident şi rolul apotropaic al acestor
falere, sau piese de costum. Asemenea reprezentări
sunt cunoscute şi în lumea tracică sud-dunăreană.
O phiala de aur din tezaurul de la Panaghiurişte
(Bulgaria) (pi. IX/3) 38 este ornamentată cu 4
cercuri concentrice alcătuite din măşti umane aplicate, a căror dimensiune scade dinspre marginea
exterioară spre interior. Unul dintre sensurile posibile ale acestei maniere de reprezentare ar putea fi
cel temporal, măştile tot mai mici fiind o aluzie la
strămosii tot mai îndepărtati 39 • Cultul strămosilor
'
'
'
a continuat să se manifeste intens şi în rândurile
triburilor barbare din perioada migraţiilor. O informaţie transmisă de Ammianus Marcellinus spune
că, înainte de bătălie, barbarii „cântau gloria stră
moşilor cu strigăte sălbatice" 40 , fiind evident vorba
despre un ritual practicat înainte de luptă, al cărui
obiect de venerare îl constituiau strămoşii glorioşi. Un alt caz interesant este cunoscut din secolul
IX. Atunci, cu ocazia creştinării bulgarilor, BorisMihail, hanul bulgar proaspăt creştinat, îl întreba
pe papa, într-o scrisoare, aspecte concrete cu privire
34

Arcelin-Dedet-Schwaller 1992.
Tizzoni 1985.
36
Moscati 199 I, 468; prezenp capetelor umane pe falerele
celtice este cunoscută şi în alte regiuni. Phalera de bronz
din turnului princiar de la Horovicky (Boemia) datează din
secolul IV a. Ch„ Este ornamentată cu două cercuri concentrice de măşti, cel exterior cuprinzând 14 măşti, iar cel interior doar 7 (Die Kelten 1980, nr. 172). A fost considerată,
datorită asemănărilor cu măştile din mormintele princiare
de la Weisskirchen şi Schwarzenbach, un produs al atelierelor de orfevrerie ale unei curri princiare renane, ajunse
ca importuri în Boemia (Drda-Rybov:i 1995, 47). Matrire
constând în capete de bronz pentru realizarea acestei categorii
de ornamente sunt cunoscute din atelierul de orfevrerie de
la Contrebia Carbica (Spania), datând din secolul II a. Ch.
(Lorrio-S:inchez de Prado 2001 ).
37 Lindgren 2003, 409.
18
Das Gold 2007, nr. 137 b.
39
Hărd 2005, 72.
40
Ammianus Marccllinus, Historia Romana, XXXI.7.11
35

„barbari vero maiorum laudes clamoribus stridebant inconditis".
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la conduita religioasă creştină în viaţa cotidiană.
Misionarii creştini insistau ca noul cult să fie practicat fără acele activităti obisnuite pentru ceremoniile
'
'
religioase necreştine, ca: judecata, pregătirile pentru
bătălie, jocurile, cântecele. Cel mai frustant lucru
care li se cerea era abandonarea cultului rudelor
moarte, cu alte cuvinte, cultul strămosilor41 •
'
Răspunsul la întrebarea de la începutul acestui
aliniat este destul de uşor de formulat în urma
acestei discutii. Mesterii barbari si comanditarii
'
'
'
medalioanelor cu măşti de tipul celui de la Şimleu!
Silvaniei au dedus, pe baza cunoştinţelor şi concepţiilor magico-religioase barbare precreştine ce
continuau să supravieţuiască în barbaricum, că pe
medalioanele romane de aur cu busturi pe ramă,
chipul împăratului era înconjurat de efigii ale stră
mosilor eroizati, pe care ei i-au redat sub forma
'
'
măştilor, aşa cum era de multă vreme obiceiul în
lumea barbară. Dovada copierii lor de pe medalioanele romane constă nu doar în dispunerea circulară pe ramă, ci mai ales în cadrul perlat42 , considerat, probabil, un element de sacralitate, în care
sunt încadrate măştile. Câteva fibule circulare de
prestigiu romane târzii din secolele V-VI p. Ch.
întăresc această concluzie. Una dintre ele este de
aur, are diametrul de 9,4 cm şi provine din tezaurul de la Tenes (Algeria) (pi. X/l), datat între 430450. Are trei cruci suspendate sub formă de pandantive aşezate simetric (cea din mijloc mai mare);
pe discul circular este o imagine frontală feminină
cu coafură înaltă şi diademă, încadrată într-un
cadru circular perlat. A fost considerată o imitaţie
a fibulelor purtate de împărătese 43 • Faţa alungită,
nasul lung şi îngust, ochii mici, apropiaţi, ne fac
să credem că ar putea fi chipul împărătesei Licinia
Eudoxia, soţia lui Valentinian III (425-455), cum
apare pe un solidus din 455 (pi. X/2), unde printre
bijuteriile imperiale se vede bine fibula circulară cu
trei pandantive44 • Alte două piese aurite din secolul
VI, una din mormântul 39 de la Nocera Umbra
(Italia) (pi. X/3), cealaltă din mormântul 86 de la
Rifnik (Slovenia) (pi. X/4) au, de asemenea, figuri
umane frontale încadrate în contururi circulare
perlate, prima putând fi o reprezentare a Fecioarei
Maria, după posibila aură, iar cea de-a doua este o
imagine a unui personaj înaripat45 • Rolul apotropaic al medalioanelor barbare este evident.
41

Sullivan 1966.
Figura împăratului încadrată într-un cerc perlat exista deja
pe medalioanele lui Commodus şi Caracalla (cf. Dahmen
2001, Taf. 218).
4
3 RGA 1994, 569, Taf. 28/1.
44
Stout 2001, 93, Fig. 5. 28.
45
RGA 1994, Taf. 28/2; 3.
42

Măştile de pe medalionul de la Şimleu! Silvaniei
(pi. XVIII I) sunt foarte apropiate cu cele care apar
pe colierul de la Ălleberg46 şi pe bracteatele din
Suedia (pi. XVIl/2), ceea ce documentează legă
turile între sud-estul Europei şi atelierele de bijutieri ale Nordului 47 . Măşti umane au existat însă în
lumea germanică nordică şi mai devreme. Printre
cele mai timpurii cunoscute sunt măştile umane
de pe două fibule de argint de tip „monstrose" din
mormântul 150 al necropolei culturii Wielbark
de la Weklice din Prusia Orientală (Masuria).
Mormântul aparţine fazei IV a necropolei, datată
în perioada Clb-C2a (220-260) 48 . Cum acest tip
de fibule există în număr important în regiunea
Balticii şi în Scandinavia49 , s-a presupus şi pentru
fibulele cu mască umană de la Weklice producerea în mediul atelierelor scandinave de bijutieri50. Mai importante sunt însă descoperirile din
Judanda (Danemarca). Aici, la Vimose (pi. XI/I)
şi Kirkebakken (pi. Xl/2) 51 şi în special la Illerup
(pi. Xll-XV) 52 s-au găsit, printre depunerile
sacre de arme, un mare număr de ţinte de scut de
argint, unele placate cu foiţă de aur, ornamentate
cu măsti umane, apartinând, evident unor scuturi
de prestigiu. Toate măştile sunt masculine, multe
cu diademe pe frunte. La fel, toate sunt încadrate
în două-trei contururi perlate53 . Plasarea lor pe
scuturi este evident cu intenţie apotropaică. ln
opinia noastră este evident vorba despre războinici
de rang înalt eroizaţi. Cronologia depunerilor de la
Illerup a fost stabilită în etapa CI b, în jurul anului
200 p. Ch. 54 Extrem de interesantă este una dintre
imaginile de pe ţintele de la Illerup. Este vorba
despre imaginea frontală a lui Alexandru cel Mare
cu coarne de berbec (pi. XVI/2) 55 . O imagine similară există pe două phalerae de argint aurit găsite în
kurganul scitic de la Babyna Mogila (Ucraina) 56 • A
fost identificată cu Alexandru cel Mare în ipostază
de Ammon. Modelul pentru aceste piese au fost

.

.

monedele lui Alexandru şi Lisimah (pi. XVl/3),
care au portretul lui Alexandru în această ipostază57. De aceea, s-a considerat că phalerae-le de
la Babyna Mogila au ca terminus post quem anii
297-296 a. Ch., când a fost emisă tetradrahma
de argint a lui Lisimah 58 . În acelaşi mormânt
mai există două phalerae cu imaginea lui ZeusAmmon (pi. XVl/1) 59 , ceea ce susţine ideea că
această ipostază a lui Alexandru se baza pe credinţa
că eroizarea sa îl transformase într-o divinitate 60 .
Cultul lui Alexandru a continuat să fie extrem de
popular şi în epoca romană61 , iar imaginea lui a
fost imitată si folosită ca instrument politic si de
'
'
propagandă de la Pompeius Magnus la Probus, în
special prin monede şi medalioane62 . Un medalion de aur circular din secolul IV p. Ch. păstrat la
The Walters Art Gallery din Baltimore (pi. XVI/4)
are în mijloc portretul din profil a lui Alexandru
cel Mare lucrat în tehnica „au repousse"; rama
medalionului este decorată în tehnica „diatrita'',
fiind delimitate cercuri ce înconjurau ornamente
vegetale; dar cele mai semnificative elemente sunt
cele două cercuri concentrice perlate ce încadrează
chipul eroului 63 . Evident că piesa cu imaginea
lui Alexandru-Ammon de la Illerup provine din
Imperiul Roman 64 . Primele centre de comerţ la
distanţă au apărut în Danemarca pe la 200 p. Ch.
când au ajuns primele obiecte romane din regiunea Rinului inferior pe o rută maritimă directă 65 .
Relaţiile cu lumea romană au putut facilita cunoaş
terea în lumea barbară nordică a unei multitudini
de reprezentări antropomorfe prezente în toreutica
minoră romană. Foarte bune exemple în contextul
discuţiei de faţă sunt phalerae-le circulare de bronz
placate cu foiţă de argint din depunerea votivă de
arme de la Thorsbjerg (Danemarca). Medalioanele
lor centrale sunt înconjurate de nouă medalioane
mai mici cu masca Medusei66 . Aceste piese au fost
considerate de origine romană, din zona Aachen
şi datate în a doua jumătate a secolului II p. Ch. 67

46

Scenberger 1977, 319, Abb. 207; Nordquisc 2007, Abb. 3/ l.
Scenberger 1977, 326.
48
Nordgren 2004, 204-208.
49
Werner 1988.
50 Nordgren 2004, 209; cele mai timpurii dovezi cu privire
la prelucrarea aurului şi argintului provin de la Lundeborg şi
datează de pe la 200 p. Ch. (cf. Troeng 2003, 296).
51 Carnap Bornheim-Anke 2007, 262, 266.
52
Carnap Bornheim-Ilkjaer 1996.
53 Phalerae de bronz cu mască umană încadrară în dublu
contur perlat s-au găsit la Bubueci (Rep. Moldova) în mediul
cultural scito-sarmacic şi darace între secolele III a. Ch.
(Arnăut-Ursu Naniu 2000) şi secolul I a. Ch. (Bârcă 2002,
Abb. iii).
54
Carnap Bornheim-Ilkjaer 1996, 486.
55 Carnap Bornheim-Ilkjaer 1996, Abb. 257 /S I, 439.
56 Shanks 2004, 146, Fig. 4.
47

57

Morkholm 1991, no. 35-36.
Shanks 2004, 146, Fig. 9.
59 Shanks 2004, Fig. 3.
60
Arrianos (3, 3, 2) spune că Alexandru a vizitat sanctuarul
lui Ammon din Egipt dorind să i se confirme convingerea că
el se trage din Zeus.
61
La Ephesos, în vremea lui Traian colegiul preofilor cultului
lui Alexandru era încă acciv, iar în gimnaziul de la Bargylia
imaginea lui Alexandru a fost refăcută în secolul III p. Ch.
(Fishwick 1987, 22-23).
62
Kiihnen 2005.
63
Yeroulanou 1999, nr. 115, Fig, 141.
64
Carnap-Bornheim-Ilkjaer 1996, 439.
65 Lund Hansen 1995, 385-388.
66
Rausing 1987, 127.
67 Werner 1941.
58
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Aşadar, încă din perioada Clb, în lumea barbară

delimitată uneori printr-o sârmă de aur filigranată,

germanică nordică reprezentarea măştii umane în
cadru perlat simboliza, în linii generale, antecesori
războinici ilustri, eroizati, al căror cult era ancestral. Influenţ; cultului i~perial roman, a monedelor şi medalioanelor romane cu figura împăratu
lui, a regelui eroizat Alexandru cel Mare, precum
şi frecvenţa imaginilor antropomorfe pe piesele de
echipament militar romane68 ajunse în Barbaricum
au constituit contacte culturale favorizante pentru
mentinerea si evolutia acestor credinte. Măsti încadrat~ în codtur perÎat au fost găsite 'în kurgane cu
morminte de incineraţie pe Volga Inferioară la
Novogrigor'evka, Pokrovsk şi Vladimirskoe 69 şi au
fost corelate cu mediul nomadic hunic de la sfârşitul
secolului IV şi începutul secolului V p. Ch. 70 • Aceste
descoperiri sunt însă lipsite de obiecte lucrate în stil
policrom de epocă hunică, în schimb au multe piese
lucrate „au repousse" (în special măştile), tipice orizontului Sipovo (Ural), datat între a doua treime a
secolului V şi a doua treime a secolului VI p. Ch. 71 •
Măstile datează asadar din perioada post-hunică si
nu ~unt specifice ~ediului nomad, o influenţă ge;manică fiind mult mai probabilă.
În Scandinavia se cunosc doar 6 medalioane
romane originale, 4 în Danemarca şi două în
Norvegia, fiind emisiuni eşalonate între Constantin
cel Mare, Valentinian şi Valens 72 • Copiile medalioanelor imperiale romane, bracteatele de aur, sunt însă
cunoscute în lumea germanică nordică in numar
mare, peste 800 de exemplare73 • Bracteatele „C" 74
timpurii se datează spre mijlocul secolului V, iar cele
mai târzii spre mijlocul sau chiar în a doua jumătate
a secolului VI p. Ch. 75 Dintre bracteatele scandinave
ornamentate cu măşti umane (pl. XVIII) de tipul
celor de pe medalionul de la Şimleu! Silvaniei de
o importanţă deosebită este una de la Bostrop, tip
„C", care are o mască umană pe „V"-ul de sub agă
ţătoare şi a fost găsită împreună cu 6 solidi ce au ca
terminus post quem anii 473-474 p. Ch. 76 Pe criterii
stilistice (stilizarea animalului şi maniera de redare a
părului figurii umane) această bracteată pare cea mai
târzie din seria celor cu măsti cunoscute. Ea datează
într-o perioadă de la sfârşitul secolului V, sau chiar
de la începutul secolului VI. Pe alte bracteate din
Suedia pe suprafaţa triunghiulară de sub agăţătoare,

sunt aplicate un număr mai mare de măşti. Astfel, pe
exemplarul Dădevi-C (pi. XVIII/3)77, de exemplu,
există trei măşti înconjurate, fiecare, de un cadru
perlat. Pe Gerete-C (pi. XVIII/5)7 8 , într-o suprafaţă
triunghiulară similară, sunt redate 6 măşti separate
între ele prin spirale filigranate. Deşi măştile sunt
identice, părul lor este redat mai realist, prin linii
paralele incizate, asemănătoare celor de pe măştile
de la Vimose, sau de pe unele ţinte de la Illerup.
Piesa cu numărul cel mai mare de măşti este o bracteată de aur de la Ravlunda-C (pi. XVIII/4)7 9• Pe
triunghiul de sub agăţătoare au fost iniţial aplicate
10 măşti identice, din care s-au păstrat 9. Ele sunt
stilizate, la fel ca şi cele de pe rama medalionului
de la Simleu. Asemănarea dintre acesta si bracteatele di~ Scandinavia nu constă însă doar î~ prezenţa
măştilor umane. Imaginea centrală de pe bracteata
de la Ravlunda-C este încadrată în borduri concentrice umplute cu elemente ornamentale. Una dintre
acestea este ornamentată cu spirale cu capetele terminate în volute, foarte asemănătoare cu cele care
delimitează măştile de pe medalionul de la Şimleu.
Prezenta măstilor umane si a acestui element deco'
'
rativ pe bracteatele nordice constituie un argument
pentru influenţa atelierelor de bijutieri din zonele
carpato-dunărene, unde a fost produs medalionul cu măşti de la Şimleu! Silvaniei, asupra unor
categorii de bracteate din Scandinavia. Influenţele
decorative ale orfevreriei carpato-dunărene a secolului V p. Ch. rezultă şi din prezenţa pe bracteate a
altor elemente decorative specifice lumii germanice
din bazinul carpatic. Aşa sunt, de exemplu, ornamentele în formă de „rinichi" de pe aceeaşi bracteată Ravlunda-C. Ele se regăsesc în colierele de aur
de la Granada-Albaicin (pi. XIX/1), din colecţia
Diergardt şi Baurat Schiller (pi. XIX/2) 80 sau din
zona nord-pontică în necropola de la Lucistoe (pi.
XIX/3) unde au fost datate în prima jumătate a
secolului V p. Ch. 81 O altă bandă ornamentală de pe
bracteata Ravlunda-C este compusă din triunghiuri
umplute cu haşuri de linii paralele. Acest motiv
ornamental se găseşte în mediul cultural germanic
din Europa Centrală încă de la sfârşitul perioadei
B2 şi începutul perioadei C 182 • El există pe un vas
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Dahmen 2001, 99-119.
Seukin-Kazanski-Sharov 2006, fig. 117/5-6; 11; 27; 37.
7
° Carnap Bornheim-Anke 2008, 263.
71 Seukin-Kazanski-Sharov 2006, 121.
n Axboe 2004, 216.
73
Hauck 1985, 11.
74
Hauck 1985, 13.
7 5 Axboe 2004, 260.
76
Axboe 2004, 253, Fig. 167a, IK 221.
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Axboe-Clavadecscher-Duwel-Hauck-Padberg 1985, nr. 45,
Taf. 51-52.
78
Axboe-Clavadetscher-Duwel-Hauck-Padberg 1985, nr. 62. l,
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Taf. 186.
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Pinar-Ripoll 2008, Fig. 6; 7.
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Ajbabin-Chajredinova 2009, 47, nr. 32, Abb. 26.
82
Droberjar 1997, Abb. 19.

germanic de culoare neagră lucrat cu mâna din mormântul regal germanic de la Mufov, în Moravia83 ,
sau în faza A (a doua jumătate a secolului II p. Ch.)
din aşezarea quazilor de la Vel'ky Meder în sud-vestul Slovaciei84 • Motivul ornamental se menţine până
în secolul VI pe ceramica longobardă din nordul
Italiei (pl. XIX/ 4) 85 • El există şi pe capacul şi părţile
laterale ale cutiei unui sarcofag de piatră datat în
secolele IV-V găsit la Biesheim, pe Rinul Superior,
în lumea romană târzie 86 • Prin urmare, acest tip
de ornamentare a ajuns în Scandinavia, cel mai
probabil, tot din regiunile germanice din centrul
Europei. În centrul bracteatelor cu măşti se află un
cap masculin, redat din profil, stilizat. Că modelul
care a stat la bază este cel al împăratului văzut pe
medalioane originale sau copiate se dovedeşte prin
menţinerea diademei. Profilul este asemănător cu
cel al lui Valens, sau Gratianus de pe medalioanele
de la Şimleu. Sub acest profil este însă adăugat şi un
animal cu coarne, tot stilizat. Referindu-se la bracteata Ravlunda-C mai sus invocată, Julius Baum87 ,
specialist în artă medievală germanică, identifica
imaginea din centru cu zeul scandinav Thor şi taurul
său. Alţii au văzut în figura centrală de pe bracteatele tip „C'' pe zeul germanic Odin. Indiferent de
corectitudinea uneia sau alteia dintre cele două
ipoteze, este destul de sigur că figura umană reprezintă o divinitate germanică, a cărei imagine antropomorfă a fost preluată din barbaricum-ul centraleuropean şi din lumea romană târzie şi copiată,
concret, după imaginea împăraţilor romani de pe
medalioane si monede, care erau echivalati în lumea
'
'
barbară germanică orientală şi nordică cu divinităţile supreme. Aşa cum am încercat să demonstrăm,
bracteatele de tip „C'' au fost produse sub influenţa
meşterilor şi atelierelor de bijutieri din lumea germanică din Bazinul Carpatic, care, la rândul lor,
au preluat şi adaptat local bijuterii de prestigiu din
lumea romană târzie. Semnificaţia spirituală pe care
am acordat-o măştilor de pe bracteate, purtate ca
obiecte personale cu puteri magice88 , este în consonanţă cu una dintre credinţele germanice, după care
puterea, norocul şi calităţile unui decedat se puteau
întoarce în urmasul său viu dintr-o altă generatie,
fiu sau nepot 89 • Î~ lumea nordică exista tradiţia' de
a sta şi dormi pe tumuli, pentru a primi ajutor şi
inspiraţie, un semn al dependenţei spirituale de
83
84
85
86

87
88

89

Pe.5ka-Tejral 2002, 568, E I O, Taf. 84.
Varsik 2004, 259, Abb. 3/15, 16.
Von Hessen 1968, Abb. 6.
Zehner1998,117-118,nr.19,fig.45.
Baum 1937, 80, pi. XVI, fig. 42.
Hauck 1985, 11.
Ellis Davidson 1988, 123.

strămoşii morţi 90 •

De aceea, măştile de pe bracteate
aveau, foarte probabil, aceeaşi semnificaţie ca şi în
lumea barbară celtică şi germanică în general, reprezentau pe strămoşii, războinicii morţi (fiind reprezentate pe măşti doar feţe masculine), ce se bucurau
de mare veneraţie în aceste societăţi. Măştile există
şi pe alte categorii de podoabe şi accesorii vestimentare. Astfel, de exemplu, într-un mormânt longobard din secolul VI de la Chiusi-ltalia91 s-a descoperit o fibulă de prestigiu de argint aurit de tip digitat
(pi. XX/1-2)). Terminaţiile digitiforme sunt însă
1O măşti identice, stilizate, asemănătoare cu cele
de pe phalerae-le de la Manerbio, de exemplu. O
fibulă aproape identică provine din necropola de
la Nocera Umbra (pi. XX/3) 92 , singura diferenţă
notabilă fiind existenţa a 11 măşti. Măşti umane
sunt cunoscute în Bazinul Carpatic şi pe o serie de
catarame de prestigiu datate după mijlocul secolului
V p. Ch. Mai există o serie de catarame de centură
de prestigiu pe care apar măşti. Recent, o asemenea situaţie a fost discutată pentru catarama din
mormântu! princiar feminin de la Turda93 • Printre
alte analogii citate pot fi enumerate cataramele de
la Aquasanta, Kiskunfelegyhaza, Dombovar, sau
Gava, toate datate în orizontu! cronologic 02/
03, în mediul germanic oriental dunărean. Toate
au masca pe placă. Masca umană plasată pe spinul
cataramei, ca la Turda, există într-un singur caz. În
cadrul depunerii rituale de la Finnestorp din Suedia,
o mască se află pe capătul spinului unei catarame de
argint aurit nielară, datată spre 500 p. Ch. 94 , încă un
argument privind contactele culturale dintre Nord
şi Europa Centrală.
Medalioanele de aur în tehnica diatrita ale
lui Constantin cel Mare, după care arătam că a
fost copiat medalionul cu măşti de la Şimleu cu
moneda lui Gratianus în centru, au fost cunoscute
în barbaricum şi au circulat, foarte probabil, până
în prima jumătate a secolului V p. Ch., când a fost
realizată si piesa de la Simleul Silvaniei. De aici
'
'
s-au difuzat spre nordul Europei. Semnificaţiile
spirituale ale medalioanelor şi imitaţiilor acestora
în lumea barbară, atât în privinţa imaginii centrale
a împăratului, cât şi a măştilor umane ce apar pe
unele, par a fi legate de identificări cu divinităţi
supreme barbare şi de cultul strămoşilor, al eroilor,
începând din epoca fierului, până în Evul Mediu
timpuriu, pe un spaţiu vast din Europa.
90
91
92

93

94

Ellis Davidson 1988, 130.
Vaccaro 1971, 34, nr. 32, Tav. XIV
Băhner 1989, Abb. 4/a.
Bărbulescu 2008, 44-53.
Nordquisc 2007, 234-235, Abb. 4/4.
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THE „MASKS" MEDALLION FROM
THE HOARD AT ŞIMLEUL SILVANIEI
(SZILĂGYSOMLYO). ICONOGRAPHY ANO
CULTURAL INFLUENCES
(Absrracr)
Amang rhe mosr fascinaring irems of rhe I-st hoard
ar Şimleu! Silvaniei preserved ar rhe Kunsrhistorisches
Museum from Vienna, rhere are I 5 golden medallions
wirh rhe images of different Roman emperors from rhe
4rh century AD. The medallions were righrly compared
wirh so-called ,,Indian peace medals" wirh rhe image
of rhe I 9rh cenrury American presidenrs, given to rhe
leaders of rhe Indian tribes as a sign of peace and of rhe
links wirh rhe supreme leaders of rhe colonists.
The aurhor is srudying rhe so-called „masks" medallion, which is a golden mulriplum issued ar Trier by
emperor Grarianus in AD 376. The original Roman
coin was placed larer in a golden frame ornamented
wirh 15 masks separared by ornamenrs in rhe shape
of spirals. Ali rhe masks were framed in a pear-shaped
contour made of linie round dots. The frame of rhe
medallion was worked in a barbarian workshop somerime during rhe firsr half of rhe 5rh cenrury AD. The
srudy is dealing wirh rhe simbolic meaning inside rhe
barbarian sociery of rhe medallion, of rhe masks and of
rhe image of rhe emperor as well.
The knowledge of rhe barbarian concerning rhe
inner strucrure of rhe Roman sociery and about rhe
position of rhe emperor make rhem believing easy he
was a god. And afrer rhe Dominare sysrem was implemented he really was, pretending everybody to consider
him as a god. Constantine rhe Great continued to called
himself divinus numen, so god.
The wearing of the golden medallions by the barbarians leaders meant their social position, bur they could
be also diplomatic gifrs. The medallions were also the
symbol of their power a legitimate power strengthened
by the emperor portrair, bur they were also proofs of
the personal and emotional links of rhe owner with rhe
emperor. The medallions were seen also by the barbarians as having some magica! qualiries.
Looking for similar items, the author have found a
piece ar Warsaw with rhe image of Jovianus. The frame
of rhis medallion looks similar, bur instead of masks are
some ornaments looking like seeds. The medallion from
Şimleu! Silvaniei was imitared afrer some Lare Roman
medallions with coins of Constantine the Great issued
in AD 321-326. They are worked in diatrita pierced
technique having circular, hexagonal, or octogonal

shape. The frames are ornamented with heads of feminine and masculine pagan divinities placed in a round
ourline of dots. The author is trying to establish whar
was rhe barbarian interpretarion of the connection
between the emperor and these images. He goes deeper
in rhe history of the lron Age societies, looking for rhe
representation of the human head. The conclusion is
rhat the barbarian societies had a great respect to the
human head belonging to the former warriors and
ancestors, enemies and magicians. He is also explaining
using archaeological and wrinen evidences rhat all the
barbarian societies performed a strong ancestors' cult,
from the lron Age to rhe migration period. His conclusion is that the barbarian craftsmen and the leaders who
ordered them the medallions interpreted the Roman
medallions having human images on the frame, sorrounding the face of rhe emperor, as being the emperor's relatives, or his ancestors. Very important for this
inrerpretation is the dotted ourline of both the Roman
linie busts and the barbarian human masks.
The masks from rhe medallion ar Şimleu are close
to some masks on items from Scandinavia, mainly rhe
bracreates from Sweeden. That is the proof of the connections between the workshops from the Carpathian
Basin and the workshops from the North. Severa!
examples show that starting with the chronological
stage CI b (around AD 200), in the North the human
mask ourlined with dots was the image used for ancestors warriors, or heroes. Many Roman military equipment arrived ar rhe same rime in barbaricum, as well as
Roman coins with the image of the emperors, which
contributed all as cultural influences to rhe evolution
of the barbarian beliefs. Among the many copies of the
Roman medallions in Scandinavia of some importance
are the so-called „C" bracteates having a human image
in the centre. Some are ornamenred also wirh human
masks. The author considers the masks from the bracteares and some specific ornaments of their frame are
quite similar to those from the medallion from Şimleu.
He used as the best analogy the item from Ravlunda-C
(Sweeden). The central image have a diadem which is
obviously copied afrer the imperial coins. Some historians considered it is about the god Thor, or Odin. Ar
the same rime under rhe human face rhere is an animal
with horns, maybe the buii of Thor. Iris rhe proof rhe
barbarians identified the Roman emperors wirh gods.
Human masks exist also on other clorh accessories
from the Carparhian Basin, daring afrer rhe middle of
rhe 5rh century AD, as brooches, buckles, having the
same simbolic meaning.
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PI. I. Medalioane de aur din tezaurul I de la Şimleu I Silvaniei (după W. Seipel (Hrsg), Barbarenschmuck und Rămerga/d. Der Schatz
van Szi/6gysomly6, Milano-Wien (1999).
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PI. li. Medalioane de aur din tezaurul I de la Şimleul Silvaniei (după W. Seipel (Hrsg), Barbarenschmuck und Rămergold. Der Schatz
von Szi/6gysomly6, Milano-Wien (1999).
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PI. III. Medalionul cu moneda lui Gratianus şi măşti din tezaurul I de la Şimleul Silvaniei (după W. Seipel (Hrsg), Barbarenschmuck
und Rămergo/d. Der Schatz von Szi/6gysomly6, Milano-Wien (1999) .
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PI. IV. 1. fmagines ale lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus de pe coloana antonină de la Roma; 2. Imaginea lui Caracal la din castrul pretorienilor de la Roma; 3. Imaginea lui Saloninus din castrul de la Niederbieber
(toate după Dăhmen 2001); 4. O latură a dyptichului luiJustinus din 540 p. Ch. (după KunstderSpătantike in Mittelmeerraum. Spătantikeund byzantinische Kleinkunstaus BerlinerBesitz, Berlin (f.a .).
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PI. V. 1. Medalionul cu moneda lui Gratianus şi măşti de la Şimleu! Silvaniei (după W. Seipel (Hrsg), Barbarenschmuck und
Romergo/d. Der Schatz von Szi/6gysomly6, Milano-Wien (1999); 2. Medalion cu monedă de la Jovianus de la Varşovia (după
Delbrueck 1933); 3-6. Medalioane de aur circulare, hexagonale şi octogonale romane târzii lucrate în tehnica diatrita cu imaginea
lui Constantin cel Mare şi busturi clipeate pe rame (după Yeroulanou 1999).
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PI. VI. 1. Busturi de bronz ale lui Apollo şi Dianei de la Pompei; 2. Busturi de bronz ale lui Apollo şi Ariadna de la Pompei; 3. Clipeus cu bustul unei zeiţe de la Chiragan-Franţa (toate după Kaufmann
Heinimann 2003); 4. Aplică de car de bronz cu bustul de argint aurit a lui Hercules de la Pautalia-Bulgaria (după R. Ivanov, G. v. Bulow, Orbis Provinciarum. Thracia. Eine rămische Provinz auf der
Balkanhalbinse/, Mainz {2008); 5. Medalion din secolele VI-VII p. Ch . cu imaginea divinităţii păgâne Ge de la Virginia Museum of Fine Arts Richmond-SUA {după Bruhn 1993).
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PI. VII. Pilaştri de
Benoît 1977).
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piatră

cu

măşti

umane gravate şi reconstituirea

grafică

a sanctuarului celtic de la

Entremont-Franţa (după
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PI. IX . 1-2. Pha/erae-le mari cu triske/ion în centru de la Manerbio-ltalia
Panaghiurişte-Bulgaria (după Das Gold 2007) .

100

(după

Tizzoni 1985); 3. Phia/a de aur din tezaurul de la

1
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3

4

PI. X. 1. Fibulă circulară romană târzie de aur din tezaurul de la Tenes- Algeria (după RGA 1994); 2. Solidus al Liciniei Eudoxia din 455 p. Ch.
Stout 2001); 3. Piesă de bronz aurit cu imaginea Fecioarei Maria din mormântul 39 de la Nocera Umbra-Italia (după RGA 1994);
4. Piesă de bronz aurit fragmentară cu imaginea unui personajînaripatdin mormântul 86 de la Rifnik-Slovenia (după RGA 1994).
(după

101

......
o

N

~

tT1

~

~

z
~
c:

~

(/)

z

>
;<:I
::r:
tT1

o
o

r

C'l

;:;;
I

.......

(/)

d
~

S'1

g
N

o

~

o

PI. XI.

Ţintă

de scut de argint aurit de la Vimose-Danemarca

şi prinzătoare

de

teacă

de argint aurit de la Kirkebakken-Danemarca cu imagini antropomorfe

(după

Carnap Bornheim-Anke 2007).
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PI. XII. Ţinte de scut de bronz şi argint aurite cu imagini antropomorfe din depunerea sacră de la lllerup-Danemarca (după Carnap Bornheim- llkjaer 1996).
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PI. XIII.

Ţinte

de scut de bronz

şi

argint aurite cu imagini antropomorfe din depunerea

sacră

de la lllerup-Danemarca

{după

Carnap Bornheim- llkjaer 1996).
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PI. XIV. Ţinte de scut de bronz şi argint aurite cu imagini antropomorfe din depunerea sacră de la lllerup-Danemarca (după Carnap Bornheim- llkjaer 1996).
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PI. XV. Ţinte de scut de bronz

şi

argint aurite cu imagini antropomorfe din depunerea

sacră

de la lllerup-Danemarca

(după

Carnap Bornheim- llkjaer 1996).

,;,

~· ,

'~

"."~_I .. .
'
V.

„

.'Iii..,.

•
. ,
- ,~
~ ,..-.......(.' ' .

'

....

.

>. - .

·~

-

/

.... .Ji\!i
··.~
·~

-- ~
- ~~

2

4

0-.....i

PI. XVI. 1. Pha/era de argint cu imaginea lui Zeus-Ammon din kurganul scitic de la Babyna Mogila-Ucraina (după Shanks 2004); 2. Ţintă de scut cu imaginea lui Alexandru cel Mare-Amman din
depunerea votivă de la lllerup-Danemarca (după Carnap Bornheim-llkjaer 1996); 3. Tetradrahmă de argint emisă de Lisimah cu imaginea lui Alexandru cel Mare-Amman (după Shanks 2004);
4. Medalion de aur circular din secolul IV p. Ch ., lucrat în tehnica diatrita, cu imaginea lui Alexandru cel Mare de la The Walters Art Gallery din Baltimore (după Yeroulanou 1999).

ANALELE BANATULUI, S.N„ ARHEOLOGIE- ISTORIE, XVIII, 20 10

1

2

PI. XVII. 1. Medalionul cu moneda lui Gratianus şi măşti din tezaurul I de la Şimleu! Silvaniei (după W. Seipel (Hrsg),
Barbarenschmuck und Rămergald. Der Schatz van Szi/6gysomly6, Milano-Wien (1999); 2. Bracteată de aur de la Ravlunda-CSuedia (după Baum 1937).
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PI. XVIII. 1. Bracteată de aur de la Riksarve-C· Suedia; 2. Bracteată de aur de la Fride-C-Suedia; 3. Bracteată de aur de la Dodevi-C-Suedia; 4. Bracteată de aur de la Ravlunda-C-Suedia; 5. Bracteată de
aur de la Gerete-C-Suedia (toate după Hauck 1985).
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PI. XIX. 1. Colier cu pandantive de aur în formă de rinichi de la Granada-Albaicin-Spania; 2. Coliere cu pandantive de aur din colecţiile
Diergardt şi BauratSchiller, 3. Pandantive deaur în formă de rinichi de pe diadema din mormântul 82 de la Lucistoje-Crimeea-Ucraina
(toate după Pinar-Ripoll 2008); 4. Motive ornamentale de pe ceramica fină longobardă din Italia (după von Hessen 1968).

11 0

2

1

PI. XX. l. Fibulă de argint aurit din mormântul 3 de la Chiusi-ltalia (după Vaccaro 1971}; 2. Detaliu (desen) cu măştile de pe fibula de la Chiusi; 3. Detaliu de pe fibula de la Nocera Umbra (după Băhner 1989).
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DESPRE ARTIZANII METALELOR ÎN IZVOARE SCRISE
DIN ZORII EVULUI MEDIU
Daniela

Tănase·

Cuvinte cheie: ev mediu timpuriu, cronici, scrieri hagiografice, coduri de legi, epigrafie, iconografie, orfevri, fierari,
morminte cu unelte
Keywords: Early Middle Age, chronicles, hagiographic writings, law codes, epigraphy, iconography, goldsmiths, ironsmiths,
burials with tools
A

ntr-o perioadă în care pe ruinele lumii antice
se clădea evul mediu european, despre activitatea si
care au produs
, statutul social al mesterilor
,
artefacte din metal ce uimesc şi astăzi prin măies
tria cu care au fost lucrate aflăm mai ales din sfera
arheologiei. În tentativa de a obţine o imagine mai
deslusită
, a identitătii
, lor sociale, a felului în care
erau apreciaţi de către contemporani, a metodelor
de lucru utilizate, putem apela la izvoarele scrise cu
toate că acestea sunt relativ puţine şi de-a dreptul
parcimonioase când este vorba despre secvenţe din
cotidian. Sursele narative din antichitatea târzie si
,
din evul mediu timpuriu transmit ştiri despre elita
politică sau religioasă, foarte rar spun câte ceva
despre acele segmente ale societăţii cu rol preponderent economic aşa cum erau orfevrii şi faurarii de
la care ne parvin cele mai frumoase vestigii arheologice ale epocii.
Orizontul arheologic este reprezentat atât de
obiectele propriu-zise faurite de meşteri, cât şi de
mormintele în care s-au depus unelte, preponderent în secolele VI-VII în bazinul carpatic, care
au un rol important în descifrarea rolului social
al meşteşugarilor, prin acest ritual subliniindu-se
statutul lor privilegiat. Mormintele 1 aparţin unor
necropole puse în legătură cu populaţii de neam
germanic (longobarzi, gepizi, gepizi târzii), însă
ritualul de depunere al uneltelor a mai fost documentat în morminte din perioada kaganatului avar,

I

· Muzeul Banatului Timişoara, Piaţa Huniade, nr. 1, 300002,
e-mail: danielaetanase@yahoo.com.
1
Enumerăm câteva dintre mormintele cu unelte descoperite în bazinul carpatic: Poysdorf (Austria), Bandu de
Câmpie, Felnac (România), Aradac - două morminte
(Serbia), Bekescsaba-Ki:irosladfoy, B6ly, Csâkbereny, Kolked
Feketekapu „B" - două morminte Gater, Juras, Klârafalva,
Kunszentmârron,
Râk6czifalva-Tizavârkony, TiszadadaTiszavassvâri (Ungaria). Bibliografie selectivă: Awaren 1985,
Henning 1991, Werner 1954.

preluat probabil de către avari de la germanicii cu
care au venit în contact după distrugerea regatului
gepid în anul 567, când au ocupat teritorii întinse
din Europa centrală. Documentarea acestui ritual
a condus la elaborarea unor ipoteze cu privire la
defuncţii alături de care s-au depus unelte. Pe de
o parte, s-a susţinut că în aceste morminte ar fi
fost îngropaţi meşteşugari, pe de altă parte, s-a
considerat că uneltele ar reprezenta de fapt un lot
de piese cu rolul de a sublinia rangul înalt al celui
înmormântat care avea printre supuşii săi orfevri
sau fierari 2•
În această epocă de tulburări şi transformări
care au condus la cristalizarea popoarelor europene
actuale, focarele de cultură scrisă erau cancelariile
si mănăstirile din lumea occidentală care îsi revendica moştenirea Imperiului Roman. în' diverse
scrieri (coduri de legi, cronici, vieţi ale sfinţilor),
apar informaţii sporadice despre meşteşugul propriu-zis al orfevrăriei şi al fierăriei care oferă altă
perspectivă decât cea a izvoarelor arheologice.
De la curtea regilor gepizi nu s-au păstrat informatii scrise în care să fie mentionati
,
, mestesugarii.
, ,
Ceea ce ştim despre acest popor germanic care a
stăpânit o parte din bazinul carpatic în secolele
V-VI datorăm scrierilor istoriografilor romani şi
romano-bizantini, precum şi lui Paul Diaconul,
cleric din secolul al VIII-lea, descendent dintr-o
familie longobardă. Din aceste motive, este necesar
să recurgem la izvoarele din regatele germanice
occidentale, chiar dacă acestea erau mai evoluate
)

2
Pentru complexitatea problemei, vezi ipoteza meşterului
liber din punct de vedere juridic şi depunerea uneltelor ca
dovadă a practicării meşteşugului la Werner 1954, Werner
1970, Miiller-Wille 1977, Arrhenius 1979, Turcan 1984,
Henning 1991, Carnap Bornheim 2001, pentru aservirea
meşteşugarului vezi: Driehaus 1972, Capelle 1979, Roth

1986.
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Izvoarele scrise din a doua jumătate a mileniului I p. Chr. relatează mai ales cazurile excepţionale
de meşteri toreuţi. Despre prelatul Eligius (588660), summus aurifex in regno, orfevrul şi monetarul lui Clothar al Ii-lea (584-629) şi Dagobert I
(623-638), care a decorat biserica mănăstirii Saint
Denis, aflăm din Vita Efigii: Fabricahat in usu regis
utensilia quam plurima ex auro et gemmis3.
Un alt personaj de rang foarte înalt, regele franc
Chilperich I (561-584), avea în reşedinţa sa de la
Nogent sur Marne un atelier de orfevrărie în care
lucra el însuşi, unde a realizat un missurium din aur
bătut cu pietre preţioase, după cum consemna episcopul Grigore din Tours (539-594) 4• Din relatările
lui Grigore din Tours mai aflăm despre un alt prelat,
Leo, antecesorul său în demnitatea de episcop,
care a fost orfevru şi mai cunoştea arta sculpturii în lemn 5• Tot din scrierile sale ştim că într-un
atelier de argintărie din Paris se faceau podoabe şi se
băteau monede 6 • Acelaşi autor relatează despre un
orfevru care trăia în Alpi şi călătorea pentru a obţine
comenzi. El a facut copii ale unor obiecte liturgice
din aur pe care împăratul Leon I (457-474) le
dăruise odinioară bisericii din Lyon: un evangheliar,
un potir şi o pateră, decorate cu filigran şi pietre
preţioase. Copiile au fost realizate din argint aurit şi
împodobite cu nituri frumos decorate7.
Munca în sine a orfevrilor pare să nu se fi
bucurat totuşi de aprecierea cărturarilor contemporani. Din perspectiva poziţiei sale sociale, arhiepiscopul lsidor din Sevilla (560-636) aprecia
munca manuală drept o activitate degradantă. În
opinia sa, călugării nu trebuiau să presteze munci
grele sau murdare de fierărie, brutărie şi tâmplărie 8 •
Nu considerăm că meşteşugul prelucrării metalelor era atât de dispreţuit pe cât lasă să se înţeleagă
lsidor din Sevilla, deoarece cu acest meşteşug se
îndeletniceau regi şi înalţi prelaţi. Alături de regele
Chilperich, episcopii Eligius şi Leo, izvoarele din
epoca merovingiană şi din cea carolingiană au
păstrat şi alte nume de meşteri, destul de puţine

nu atât de sonore. Un alt prelat cu înclia fost călugărul Tuotilo, care trăia
St. Gallen si' sculpta în fildes,, era
orfevru si
, muzician (cca 850 - cca 913). Cu mes,
reşugui orfevrăriei se ocupa şi pustnicul Bilfrith
ce sălăşluia în apropierea mănăstirii Lindisfarne
(Northumbria), care a realizat o ferecătură fastuoasă pentru renumita „Carte de la Lindisfarne" 9 •
Izvoarele din epoca merovingiană menţio
nează categoriile de meşteri care prelucrau metale:
orfevri, aurifex, fabri aurifex, argintari, argentarii,
monetari, monetarii, fierari, fabri 10 • Sursele scrise
vorbesc mai ales despre meşteşugarii care lucrau în
oraşe, despre cei care lucrau la ţară se ştiu destul de
puţine. De la Caesarius din Arles ştim că negustorii de mărunţişuri, orfevrii, faurarii şi alţi asemenea
meşteşugari îşi câştigau subzistenţa având voie să
locuiască în oraşe 11 • Despre orfevrul şi monetarul Abbo, maestrul lui Eligius, ştim că a trăit în
Limoges, în timp ce Eligius a trăit în oraşe ca Paris
şi Tours 12 •
Argintarii şi monetarii sunt menţionaţi adesea
strâns legaţi de faptele unor aristocraţi sau înalţi
prelaţi. Astfel, în Passio Leudegarii se spune că
Leodegar din Autun, atunci când s-a aflat la strâmtoare, a lăsat argintarii să distrugă cu ciocanele
vasele bisericesti
, si
' produsele au fost împărtite
, săracilor. Un fapt asemănător a avut loc în secolul al
VI-leala Poitiers, ne spune Grigore din Tours, când
episcopul Marovech a fost luat prizonier şi pentru
a-şi răscumpăra libertatea a luat o cupă de aur din
proprietatea bisericii, a topit-o şi a bătut monede.
Monetarii erau citadini, în Paris în secolul al
VI-lea era un monetar a cărui activitate era legată de
oraş, după cum o dovedeşte şi denumirea sa, monetarius urbis. În oraşele din vestul şi sudul Galiei, în
secolele! VI-VII, s-au bătut relativ intens monede,
ceea ce înseamnă că în fiecare regiune monetarii
lucrau în civitates13 • Izvoarele merovingiene menţi
onează trei maeştri monetari, despre unul dintre ei
stim
doar că lucra la Paris si' a construit un arato,
rium, celălalt este Eligius, care înainte de a fi episcop
de Noyon a fost monetar şi orfevru, iar al treilea
este Abbo care conducea monetăria din Limoges 14 •
Faptul că monetarii erau si, orfevri este evidentiat
,
şi într-o ştire de la Cassiodor, de unde aflăm că
într-o petiţie adresată lui Theuderich cel Mare pe la
523/526, delegaţii Liuvirit şi Amplelius se plângeau

3

9

complicată decât regatul gepid, pentru a vedea felul
în care erau priviţi meşterii din punct de vedere

social şi legal în mediul germanic în general.

1. Scrieri istorice şi religioase din regatele

germanice

4

5
6
7
8

Vierck 197 4, 31 O; Claude 1981, 239
Weidemann 1982, 301; Roth 1986, 62.
Weidemann 1982, 301.
Aufleger 1996, 619-620.
Weidemann 1982, 301.
Claude 1981, 258.
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Roth 1986, 41.
Claude 1981, 214.
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Claude 1981, 236.
12
Claude 1981, 239.
u Claude 1981, 237.
14
Claude 1981, 244, nota 312.
10

că mulţi monetari au plecat din slujba regatului ca să
lucreze pentru persoane particulare. Greu de crezut
că existau aristocraţi atât de bogaţi ca să facă propriile
emisiuni monetare, mai degrabă aceşti monetari au
avut permisiunea ca să activeze ca orfevri. Monetarii
franci îşi desfaşurau activitatea în mai multe localităţi, Eligius bătea monede pentru Chlorhar II şi
Dagobert la Marsilia, în numele lui Dagobert şi
Chlodovech II la Paris, în numele lui Chlodovech
II în Arles şi Limoges 15 • Prin urmare, nu trebuie
exclusă posibilitatea ca şi alţi monetari să fi lucrat
ca orfevri, având în vedere cererea mare de obiecte
de cult, de servicii de masă şi de podoabe, necesare
aristocraţiei germanice din Europa occidentală.
Pe lângă meşterii care lucrau în villae, sate şi
oraşe, erau cei de la curtea regală. Despre prezenţa
unor orfevri la curtea regală din ţara rugilor relatează Eugippius în scrierea despre viaţa Sfântului
Severin. Regina rugilor, Giso, a prădat romanii
din regiunea Favianus şi a luat prizonieri pe ca__re
a refuzat să îi elibereze la cererea Sfântului. ln
acele zile lucrau la curtea regală pentru fiul reginei
şi orfevri care erau prizonieri. ln cele din urmă,
regina le-a redat libertatea atât romanilor, cât şi
orfevrilor. Orfevrii erau denumiri, serviente, motiv
pentru unii cercetători ca să susţină că aceştia nu
erau liberi din punct de vedere juridic 16 •
Un alt indiciu important în favoarea libertăţii
de miscare
a orfevrilor este informatia
,
, consemnată
în Vita Ansberti. Potrivit acestei surse, episcopul
Ansbert de Rouen (684-690) a adunat orfevri „din
multe provincii" pentru a putea termina de ornamentat mormântul predecesorului său în funcţie,
Audoin (mort în 648) 17 •
Adesea, regii merovingieni comandau obiecte
din aur şi argint pentru folosul propriu sau pentru
a le dărui aşezămintelor ecleziastice, ori în scopuri
politice. De o mare însemnătate pentru sublinierea puterii si bogătiei
monarhilor si aristocratilor
'
erau tăvile mari din aur şi argint care foloseau la
aducerea bucatelor la masă. Theuderich I, după
cum menţionează episcopul Grigore din Tours, i-a
dăruit fratelui său, Clothar I, o tavă mare din argint.
Pseudo-Fredegar consemnează faptul că un pretendent la tronul vizigot, Sisenad, i-a trimis regelui
franc Dagobert I, pentru a-i obţine sprijnul, mAai
multe tăvi din aur care cântăreau 500 de pfunzi. ln
scrierea despre Caesarius din Arles se menţionează
că regele Theuderich cel Mare i-a dăruit acestuia o
tavă din argint 18 •
)

15
16

17

18

Claude
Claude
Claude
Claude

1981,
1981,
1981,
1981,

)

243.
248.
246, Wollters 1998, 366.
238-239.

)

Datorită faptului că aveau acces la metale pretioase si, prin urmare, erau expusi tentatiei de a
dijmui din aurul clienţilor în folos propriu, orfevrii erau priviţi cu destulă neîncredere. Relatarea
despre Eligius care era admirat pentru onestitatea
cu care prelucra aurul este o dovadă a suspiciunii
cu care erau priviri, mesterii.
De altfel, într-o istorie
,
a miracolelor, Grigore din Ţours vorbeşte despre
înselătoriile
unui orfevru. ln acelasi
,
, episod cu
privire la împăratul Leon I, care a trimis din recunoştinţă metropolei galice obiecte liturgice foarte
preţioase deoarece fiica sa a fost vindecată de un
episcop din Lyon, se relatează faptul că solul a fost
sfatuit de către un orfevru, în timpul călătoriei, să
înlocuiască vasele din aur cu alte vase aurite faurite
de acesta. Această povestire este edificatoare pentru
neîncrederea cu care erau priviţi orfevrii ale căror
activităţi nu puteau fi controlate 19 •
Cu privire la organizarea meşteşugurilor se ştie
destul de puţin. Activităţile complicate presupuneau învăţarea tainelor meseriei de la un maestru.
Despre existenţa legăturilor maestru-ucenic ne
spune Vita Efigii de unde aflăm că epsicopul
?ligius a învăţat meşteşugul orfevrăriei de la Abbo.
lnsă, contracte încheiate între maeştrii meşteşugari
si
, ucenici, asa
, cum sunt cele din perioada bizantină timpurie, păstrate în Egipt, lipsesc în Europa
,

)

'

J

occidentală 20 •

2. Izvoare juridice din regatele germanice
occidentale
În codurile de legi germanice, vizigote, burgunde, france, longobarde, care au fost elaborate în
cursul secolelor V-VI, se fac referiri la meşteşugari,
printre care se num~ră şi cei care prelucrau metal.
2.1. Vizigoţii. ln culegerea de legi a regelui
vizigot Leovigild (568-586) cunoscută sub numele
Antiqua, în cartea a şaptea, la delicte precum furtişaguri şi falsuri există două reglementări la rubrica
„Falsificarea metalului". Unul dintre acestea spune
că, în cursul secolului al VI-lea, oamenii care produceau podoabe aveau ocazia să scadă calitatea
aurului încredinţat prin amestecarea metalelor
ordinare, fapt care trebuia tratat drept furtişag şi nu
fals. A doua reglementare se referă tot la furtişagu
rile meşterilor toreuţi, metallorum fabri, respectiv
aurarii, aurifices şi argintarii, argentarii, facându-se
astfel diferenţa între aceştia şi alţi artifices, probabil
fierari. Acest izvor ar putea fi o mărturie pentru
puternica diferenţiere a artizanilor spre sfârşitul
secolului al V-lea în societatea vizigotă, deşi s-ar
putea ca artifices să nu fie denumirea doar pentru
1

'>

°

2

Claude 1981, 255.
Claude 1981, 259-260.
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fierari ci şi pentru alţi meşteri care aveau acces la
materiale valoroase: croitori, şelari etc. 21 •
Prevederile legilor germanice au adus în discuţie starea juridică a orfevrilor, deoarece acestea prevedeau plata unor răscumpărări în cazul uciderii
acestora. În cazul oamenilor liberi, uciderea unuia
era considerat homicidium, dar în cazul robilor
era plătită doar o amendă. Acesta este argumentul
principal pentru cercetătorii care susţin f~ptul că
meşterii care prelucrau metalul erau robi. ln legea
regelui vizigot Chindasvinth se specifică faptul că
la curtea regală lucrau ca argintari un număr destul
de mare de servi care aveau o organizare proprie şi
conducători numiţi p_raepositi22 •

2.2. Burgunzii. ln Lex Burgundionum, elaborată în cea mai mare parte în ultimele decenii ale
secolului al V-lea în timpul regelui Gundobad, se
stipula că omorârea unui serv nu era considerată
homicidium, vina fiind răscumpărată prin plata
unei amenzi. Pentru uciderea unui orfevru se plătea
o amendă de 150, 200 de solidi, pentru un argintar
100 de solidi, pentru un fierar 50 de solidi. În Lex
Romana Burgundionum, adoptată pentru romanicii din regatul burgund, omorârea unui serv era din
nou sancţionată cu amendă şi nu prin pedeapsa cu
moartea, aşa cum prevedea dreptul roman târziu,
conform căruia, în cazul în care un om liber ucidea
un sclav acesta era pedepsit cu moartea 23 •
S-a observat faptul că seniorii romani preferau
să aibă la curtea lor orfevri, iar cei burgunzi atât
orfevri, cât şi argintari. În ceea ce priveşte fierarii
liberi care puteau concura cu aceşti servi, pe baza
izvoarelor nu se poate spune că numărul lor era
mare. Incontestabil, puteau exista fierari liberi, care
lucrau în atelierele lor cu ajutoare aflate în stare
de servitute, dar dacă existau în regatul burgund
fierari burgunzi, liberi, itineranţi, izvoarele juridice
nu pot da un răspuns clar24 •
2.3. Francii. În Lex salica, elaborată în vremea
lui Chlodovech, sunt menţionaţi aurifex, argentarius şi faber ferrarius, în legătură cu stabililirea pretului de răscumpărare a vinovătiei în cazul uciderii
'
'
lor. Spre deosebire de legea burgundă, cea salică
nu făcea o diferentiere între mesteri si lucrătorii
'
'
'
din agricultură, ceea ce a condus la interpretarea
că meşterii franci nu aveau o înaltă specializare ca
burgunzii şi lucrau doar pentru seniorii lor 25 , fapt
contrazis, în opinia noastră, de cronici şi scrieri
hagiografice din perioada merovingiană în care
21
22
23

24
21

Nehlsen
Nehlsen
Nehlsen
Nehlsen
Nehlsen
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sunt amintiţi orfevri, argintari şi monetari, precum
şi de produsele meşteşugarilor din regatul franc,
uimitoare şi astăzi prin iscusinţa şi talentul artistic
cu care au fost realizate.
2.4. Longobarzii. În Leges Longobardorum
exista un segment cu privire la amenda prevăzută
pentru omorârea sclavilor, menţionaţi după meseriile lor, dar orfevrii si
, fierarii nu sunt amintiri.
' Din
acest motiv, s-a interpretat că artizanii metalelor nu
aveau o atât de mare importanţă ca la vizigoţi şi burgunzi, fapt care ar decurge şi din documentele longobarde în care este pomenit un singur aurifices26 •
Din punctul nostru de vedere afirmaţia este discutabilă, deoarece nu se poate spune că aceştia aveau
un rol economic atât de nesemnificativ încât să nu
fie menţionaţi într-un cod de legi, ci mai degrabă
este o dovadă a faptului că erau liberi din punct de
vedere juridic. Pe de altă parte, legile longobarde
au fost codificate abia în ultima treime a secolului
al VI-lea şi la începutul secolului al VII-iea, prin
urmare este firesc să existe deosebiri, societatea
longobardă diferind de celelalte regate germanice
care s-au amestecat cu romanii cu cel puţin o sută
de ani mai devreme. La rândul lor, descoperirile
arheologice aduc dovezi ale practicării orfevrăriei şi
făurăriei: unelte din morminte de fierari şi orfevri,
piese de port, cum sunt fibulele digitate la modă în
jurul anului 600, specifice ca formă şi decor longobarzilor din ltalia27 şi exemplele ar putea continua.
De altfel, documentele din cursul secolului VIII
mărturisesc că în societatea longobardă existau
meşteri liberi. Într-un act din anul 737 este menţionat un vir honestus care se ocupa cu fierăria. Un
alt document din anul 739 menţionează pe primul
loc pe lista martorilor un aurifex numit Justonus.
Mai aflăm că un calderarius, căldărarul Causoald,
avea în proprietate o podgorie, iar documentele
din Lucea (oraş din Toscana important în epoca
longobardă) menţionează printre oamenii liberi pe

ferrarii, aurifices şi calderarii28 •
Din aceste izvoare scrise din regatul longobard
mai degrabă că orfevrii şi fierarii nu erau
în stare de servitute ci erau liberi. Informaţia este
foarte importantă, în condiţiile în care realitatea
a fost transpusă în lege, mai ales dacă avem în
vedere faptul că longobarzii au plecat din vestul
bazinului carpatic, din vecinătatea gepizilor ai
căror meşteri toreuţi este posibil să fi avut statut
social similar.
rezultă

26
27
28

Nehlsen 1981, 281.
Menghin 1985, 68-70, 170.
Nehlsen 1981, 282.

3. Scrieri istorice romano-biwntine
Dinspre celălalt pol al culturii medievale timpurii de sorginte romană, Bizanţul, scrierile sunt mai
abundente, dar la fel de zgârcite în privinţa ilustră
rii unor profesii, care de multe ori se împleteau cu
negustoria, ai căror practicanţi executau produse la
comandă29 • Fiind atât de putin interesati de conce,
'
tăţenii lor, istoriografii au fost şi mai puţin preocupaţi de activitatea şi rolul social al meşteşugarilor
aflaţi în afara lumii bizantine.
Despre prelucrarea metalelor la popoarele din
afara Imperiului Bizantin aflăm doar de la Teofilact
Simocata care consemnează, în istoria despre
domnia împăratului Mauriciu, că slavii nu erau
deprinşi să poarte arme pentru că în ţara lor nu
se cunostea fierul si nu erau războinici (Teofilact
Simocat~, VI, 2. 5). Însă, spusele lui Teofilact
sunt de fapt un clişeu preluat de la Tacitus care sustinea acelasi lucru despre aestii, în acelasi timp în
'
'
'
contrast cu relatările sale despre campaniile armatei
imperiale contra slavilor de la nordul Dunării,
care cunosteau arta războiului-3°. lnformatia lui
Teofilact ;ste infirmată de descoperirile arheologice, deoarece cuptoare de redus minereul şi unelte
au fost descoperite în spaţiul dintre Marea Baltică
si fluviul Dunărea.
'

i

avea o educaţie rudimentară32 , în acelaşi timp fiind
dovezi că erau mândri de munca lor.
Despre atelierele meşterilor şi tipurile de unelte
pe care le utilizau mai găsim informaţii în reprezentările iconografice, puţine la număr, păstrate
din perioada medievală timpurie. Renumite sunt
reprezentările f"ăurarului mitic Wieland, despre
care se aminteşte în Saga lui Thiedrek şi în Edda, a
cărui poveste a fost imortalizată şi în monumente
sculpturale, pe caseta din os de la Auzun 33 (lucrată
în jurul anului 700), sau pe sculptura din piatră
descoperită la Ardre (un monument al artei germanice de dinainte de creştinare), unde au fost sculptate atât scene din peripeţiile prin care a trecut la
curtea regelui Nidur, cât şi atelierul său înzestrat cu
vatră si unelte: ciocan, cleste, nicovală34 •
În psaltirea de la Utrecbt, scrisă între anii 816835, este desenat un fierar care lucrează din greu
în atelierul său, în faţa vetrei care scoate rotocoale
de fum. Fierarul are în lucru o piesă în stare de
incandescenţă, aflată pe nicovala prinsă într-un
butuc de lemn, pe care o apucă cu cleştele şi cu
cealaltă mână îi dă lovituri puternice cu ciocanul,
totul sub privirile unui ucenic care întreţine focul
cu ajutorul foalelor şi se uită la maestrul său cum
munceşte35 • Psaltirea de la Stuttgart, scrisă în anii
820-835, ilustrează o scenă asemănătoare 36 •
1

4. Izvoare epigrajice şi iconografice
Informaţii

despre meşteşugari apar ş1 m
funerare. Pe piatra de mormânt a clericului Marius din Avanche, decedat în anul 594,
s-a mentionat că se ocupa cu mestesugul orfevră'
' '
riei şi realiza obiecte liturgice: Ecclesie ornatus vasis
fobricando sacratis, I et manibus propriis predia
insta colens'' ·
Numele orfevrilor a fost păstrat foarte rar în
inscripţiile de pe obiectele murite de aceştia. Aşa
este cazul unei catarame pe care meşterul Maxo
a scris că a realizat-o foarte bine: Maxos me fecit
opdime. O altă inscripţie de pe o cataramă din
mediul nord-burgund, spune că Achuinus a
racut-o bine: Achuinus fecit bene. Aceste nume pot
fi un indiciu pentru un fel de „garanţie a calită
tii" care tinea si de propria apreciere a mesteruiui. Pe rehcvari~l lui Theuderigus din biseri~a St.
Maurice sunt menţionaţi cei care au contribuit la
realizarea sa: în primul rând preotul care a comandat piesa, apoi cei care au finanţat-o, Nordoalaus
si Rihlindis, si în ultimul rând, orfevrii Undiho si
'
'
'
Ello. Inscripţiile sunt indicii ale faptului că orfevrii ştiau să scrie şi să citească, prin urmare puteau
inscripţiile

29

Oikonomides 2000, 169.

° Curta 2001, 58.

3

31

Roch 1986, 41; Claude 1981, 257, nora 411.

5.

Consideraţii finale

Aşadar, izvoarele scrise prezintă arareori informatii cu adevărat interesante despre mestesugari,
mă;ginindu-se a relata mai ales cazuriÎe deosebite ale unor regi sau înalţi prelaţi care practicau
un mestesug din pasiune si nu pentru a-si câstiga
existenţa.' De altfel, izvoa;ele merovingie~e ~en
ţionează producerea unor obiecte de cult sau a
unor obiecte de lux din metal preţios, însă nu consemnează producerea obiectelor de port (fibule,
catarame). Nici armurierii nu sunt amintiri, desi
armele erau indispensabile în epocă37 •
'
'
Izvoarele juridice din regatele barbare îl evocau
pe Jaber în categoria de servi, dar în epocă acest
cuvânt nu îi desemna doar pe indivizii rară libertate
personală, lipsa de certitudine a vocabularului fiind
considerată ca o dovadă a caracterului schimbător al
anumitor statute sociale38 • Pe de altă parte, dreptul
germanic a preluat şi moştenirea antică romană39 ,

.n Claude 1981, 259.
13
·
Aufleger 1996, 621, Fig. 475.
14
Hauck 1977, 14-16.
35
Roch 1986, 64.
36
Amnrein, Binder 260, Fig. 399.
17
·
Claude 1981, 216.
18
·
Decaens 1971, 88.
19
·
Pirenne 1996, 30.
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or în societatea romană conditia de om liber nu se
'
împăca nicidecum cu atelierul artizanal, meşteşugarul fiind un om de conditie
, inferioară sau, cel mult,
un cetăţean de mâna a doua. Oricât de talentat ar
fi fose, un artifex rămânea un executant în serviciul
unui client care a comandat, a plătit execuţia şi şi-a
impus preferinţele 40 .
Prin urmare, consemnările din codurile de legi
barbare au livrat argumente solide la prima vedere
în favoarea ipotezei cu privire la starea de dependentă
' a orfevrilor si
, fierarilor. Însă, din unele scrieri
aflăm stiri despre mesceri itineranti, în căutare de
'
'
'
comenzi, care nu ar fi putut călători nestingheriţi
dacă ar fi avut statutul de servi. Astfel că libertatea
juridică a meşterilor trebuie luată în considerare,
altfel nu s-ar fi putut dezvolta viitoarele structuri ale
vieţii economice din oraşele medievale occidentale41 •
La rândul lor, izvoarele arheologice confirmă
ipoteza unui meşter liber, itinerant, care se deplasa cu
trusa de unelte în căutarea comanditarilor proveniţi
din rândul elicei şi care îi ofereau materia primă42 •
Spre deosebire de orfevri, fierarii puteau lucra timp
îndelungat în acelaşi loc şi s-ar putea ca aceştia să fi
fost mai ales sedentari sau itinerarul lor să fi implicat teritorii mult mai restrânse. Meşteşugarii puteau
avea un statut social privilegiat sau puteau proveni
dintre oamenii liberi mai puţin înstăriţi şi pot fi
identificaţi arheologic prin mormintele în care s-au
depus unelte şi arme. Dacă prin ritualul de depunere al uneltelor s-ar fi evidenţiat doar aristocraţii
care aveau meşteşugari printre supuşi, considerăm
că ar fi trebuit ca în coate mormintele princiare sau
ale altor nobili să se găsească unelte.
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ON THE METAL CRAFTSMEN ACCORDING
TO EARLY MIDDLE AGE WRITTEN SOURCES
(Abstract)
The work and social status of the metal craftsmen,
during the rime when European Middle Age was built
upon the ruins of the ancient world, is highlighted
mainly by archaeological finds. Their products are still
wondering, given their artistry. In attempting to get a
clearer image of who they were, how they worked and
how they were appreciated, one can use rhe written
sources, despite the fact chat they are scarce and rather
poor when referring to everyday sequences.
During this troubled age of transformations that lead
to the crystallization of nowadays European peoples,
rhe focuses of rhe written culture were the chancelleries and monasteries of the Western world, claiming the
heritage of the Roman Empire. Various writings, such
as law codes, chronicles, lives of rhe saints offer sporadic
information on the proper craftsmanship of goldsmiths
and ironsmiths, other than those of the archaeological sources. The archaeological horizon is represented
both by the artifacts themselves and the burials with
offerings consisring in tools, located inclusively in the
Carpathian Basin, most of them dated to 6 1h and 7•h
centuries AD. These findings play an important role in
deciphering rhe social role of the craftsmen, as the offerings mark their social privileged status.
The written sources are seldom presenting really
interesting information on the craftsmen, confining to
narrate especially rhe stories of kings or high-ranking
ecclesiastics, practicing a craft as a hobby and nor for
a living. Judicial sources from the barbarian kingdoms
evoked the faber as part of rhe servi category. At the
time the word did nor designate only the individuals
lacking personal freedom.
Records from the barbarian law codes offered strong
evidences in favor of the scholars considering that rhe
ironsmiths and goldsmiths were not free, judicially
speaking. Still, some chronicles wrote about itinerant
craftsmen, looking for work, which could not have
travel freely if identified as servi.
Judicial freedom of the metal artisans should be otherwise considered, as the fu ture economica! life structures
of the Western medieval cities couldn't have evolved.

Wolters 1998
]. Wolrers, Goldschmied, Goldschmiedekunst,
Reallexicon der germanischen Altertumskunde, 12 Band,
Berlin, (I 998), 362-386.
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UN SECOL DIN EVOLUTIA UNUI DOMENIU FEUDAL AL BANATULUI
DE CAMPIE: DOMENIUL FAMILIEI NOBILE DANCIU DE MACEDONIA
A
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Ligia Boldea·

Cuvinte cheie: Banat, Danciu de Macedonia, domeniu feudal, tranzacţie funciară
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onstituirea, structura si evolucia unui
domeniu feudal din câmpia bănăţeană se
doreşte a fi o tentativă de a completa ansamblul
structurilor feudale domeniale bănăţene, mai bine
conturate în zona înaltă, acolo unde regăsim deja
puse în evidenţă stăpânirile nobililor români bănă
ţeni. Incursiunea noastră istoriografică presupune
dintru început o necesară diferenţiere între evoluţia sistemului funciar bănăţean în zona montană şi
piemontană, circumscrisă în linii mari Banatului
de Severin (cu ale sale opt districte privilegiate), şi
realităţile regăsite documentar în zonele de deal şi
câmpie, ce au găzduit restul comitatelor bănăţene
(Timiş, Caraş, Cuvin, Toroncal, cu extensie spre
Arad şi Cenad). O primă observaţie învederează
faptul că, pentru ambele spaţii de locuire, debutul
secolului al XIV-lea marchează, din punct de
vedere istoriografic, momentul din care reconstituirile domeniale regale, nobiliare, urbane sau ale
cetăţilor încep să fie realizabile. Dintr-o altă perspectivă însă, disjuncţiile devin necesare, pornind
de la realităţile ce transpar din întreaga informaţie
documentară; bunăoară, Banatul montan şi piemontan a reprezentat, în întreg evul mediu, atât
o zonă de locuire predominant românească, cât
şi spaţiul în care s-a dezvoltat ansamblul stăpâni
rilor funciare ale familiilor nobile române, întă
rite ca atare prin diplomele de nouă danie ce au
proliferat de la mijlocul secolului al XIV-iea, şi pe
care le regăsim, într-o spectaculoasă continuitate,
aproape în aceleaşi limite la mijlocul secolului al
XVII-iea, când Banatul de Lugoj-Caransebeş va fi
cedat otomanilor. Zonă înaltă, colinară sau alpină,
ea a fose prea puţin atractivă economic elementelor
alogene, cu atât mai mule cu cât vulnerabilitatea
· Muzeul Banatului Montan Reşiţa, b-dul Republicii,
nr. I O, e-mail: ligiaboldea@yahoo.com.

ei determinată de condiţia de frontieră sudică a
regatului maghiar, ce a expus-o prea frecventelor
atacuri generate, pe de-o parte, de politica ofensivă a Angevinilor în secolul al XIV-lea, pe de altă
parte, de avansul otoman dinspre Balcani, a presupus un permanent efort material, uman şi militar
ce a adus suficiente prejudicii locuitorilor săi stăpâni şi supuşi.

În acelaşi timp, Banatul de câmpie, cu ale sale
comitate, a constituit terenul propice pentru proliferarea domeniilor alogene maghiare, dar şi a altor
colonişti sau „oaspeţi" de altă origine, ce a dus la
contracararea formelor patrimoniale de stăpânire
românească şi la deplasarea probabilă a unei părţi a
populaţiei româneşti dinspre câmpie înspre zonele
înalce, mai ferice, ale Banatului 1• A fost o zonă deschisă donaţiilor regale, fie de moşii, fie de districte
întregi, către o serie de familii nobile alogene sau
de demnitari ai regatului, un peisaj patrimonial
diferit faţă de cel al Banatului de deal şi de munte,
nu doar prin apartenenţa sa etnică, ci şi prin dinamica în timp şi spaţiu a componenţei şi consistenţei domeniilor nobiliare constituite aici. Fără a fi
spectaculoase ca întindere şi ca potenţial economic, stăpânirile patrimoniale ale nobililor români
din districtele privilegiate ale Banatului de Severin
s-au caracterizat, mai degrabă, prin omogenitatea şi durabilitatea lor în timp, fiind concentrate
în depresiunile intramontane, situate pe cursul
Timişului Superior, al Bistrei, Cernei şi Nerei
(este vorba de depresiunile Caransebeş-Mehadica
şi Almăj)2, cu prea puţine debuşee spre exterior.
1
Viorel Achim, Românii din regatul medieval ungar şi
dijmele bisericeşti. Pe marginea unui document din Acta
Romanorum Pontifi.cum, Banatica, 14 (I 996), 11.
2
Ligia Boldea, Nobilimea românească din Banat în secokle

XIV-XV! (origine, statut, studiu genealogic),
160-161.
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În zona de câmpie însă asistăm la o mult mai
mare dispersie a structurilor domeniale, ce transced deseori limitele unui comitat, fiind în acelaşi
timp oarecum fluctuante prin dependenţa faţă de
donaţia regală, prin mai desele practici de vânzare-cumpărare, zălogire, înstrăinare sau chiar prin
abandonarea lor; cazul relevant este cel al puternicei familii Himfi de Remetea-Ersig care, dăruită
începând cu anul 1320 cu stăpâniri în comitatele
Caraş şi Timiş, şi-a constituit un domeniu impresionant în zonă pentru ca la mijlocul secolului al
XV-iea să părăsească Banatul, stabilindu-se definitiv pe domeniile sale din vestul Ungariei, ca urmare
a devastării posesiunilor lor de către atacurile
otomane şi a fenomenului de stingere a neamului3.
Investigaţia noastră se va îndrepta spre un asemenea domeniu feudal din Banatul de câmpie cel al nobililor din Macedonia, cu intentia de a
'
contura prototipul unei familii şi al patrimoniului ei funciar sensibil diferit faţă de realităţile din
Banatul de deal şi de munte. Pe baza documentaţiei ce ne-a stat la dispoziţie am încercat să reconstituim modalităţile în care s-a structurat domeniul
familiei Danciu de Macedonia, dimensiunile sale,
tendinţele evolutive precum şi diversele probleme
ce au ţinut de aspecte legate de dinamica patrimonială rezultată prin coliziunea sferelor de interes
funciar ale mai multor familii nobile.
În zilele noastre regăsim aşezarea Macedonia în
cadrul administrativ-teritorial al judeţului Timiş, la
cca 30 km de Timişoara şi la NE de Deta, ca parte
componentă a oraşului Ciacova (alături de localităţile Petroman, Obad şi Cebza). Din punct de
vedere geografic, Macedonia se situează în câmpia
Timişului, parte a Câmpiei Panonice, o câmpie
joasă, de subzistenţă, cu o altitudine de 80-90 m,
o suprafaţă întinsă de divagare, cu aspect de luncă
brăzdată de numeroase albii părăsite. Amplasarea
sa în zona luncilor dintre râurile Timişul Nou şi
Timisul Vechi, cursuri cu tendinte de înmlăstinare,
'
'
'
a expus localitatea inundaţiilor, mai ales înainte de
lucrările de regularizare executate în zonă.
În evul mediu aşezarea Macedonia, regăsită
documentar în stăpânirea familiei Danciu, a fost
integrată comitatului Timiş, fiind plasată în imediata apropiere a cetăţii regale a Ciacovei, cetate
donată în anii 1394-1395 familiei nobiliare
Chaak4• Importanţa sa pare să fi crescut pe parcursul secolului al XIV-iea, fapt legat în mod intrinsec de sporirea prestigiului familiei stăpânitoare,
Cosmin Popa-Gorj anu, Despre familiares şi familiaritas în
cazul familiei Himfi. Apulum, XLIV (2007), 366.
4
Dumitru Ţeicu, Cetăţi medievale din Banat (Medieval fartijications in Banat), Timişoara (2009), 42-44.
3
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astfel încât în preajma anului 1400 documentele
pomenesc existenţa în cadrul ei a unei fortificaţii
(castellum, fortalitium) 5, pentru ca în jurul anului
1422 să regăsim în documente calitatea sa de
oppidum6• Prima atestare documentară a localităţii
datează din deceniul al 4-lea al secolului XIV, fiind
vorba despre înscrierea parohiei Macedonia în lista
de dijme papale strânse între anii 1333-1335 în
Banat din ordinul papei Ioan XXIF. Denumirea
sa poate fi doar cu mare relativitate şi ipotetic atribuită ca rezultat al deplasării unei populaţii slave
macedonene de la sud de Dunăre în Banat în secolele XIII-XIV Cert este că din prima jumătate a
secolului al XIV-iea ea apare în stăpânirea familiei
Danciu, primul document edificator cunoscut
nouă fiind emis în 23 martie 13448 , cu referire la
un proces dintre comitele de Caraş, magistrul Pasa
de Zeer şi un Doncs de Macedonia. Două întrebări
se impun a fi formulate: una legată de originea
familiei Danciu (regăsită în documente în formele
Dancs, Doncs, Danch, Donch), cealaltă de momentul si
, modul în care această familie a dobândit stăpânirea asupra posesiunii Macedonia, constituită
în timp ca nucleu al ansamblului lor domenial. În
ceea ce priveşte originea etnică, considerăm ca neîntemeiată atribuirea apartenenţei familiei Danciu la
feudalitatea românească, a cărei identitate socialeconomică începe să fie relevată documentar la
jumătatea secolului al XIV-lea 9; este adevărat că, în
câteva rânduri, nobilii Danciu de Macedonia apar
în documente alături de nobili români bănăţeni,
dar contextul în care acest fapt este înregistrat este
cel al implicării lor într-o serie de campanii militare
la sfârşitul secolului al XIV-iea şi în prima jumătate
a secolului al XV-iea, campanii ce au solicitat în
repetate rânduri întregul efort militar al zonei 10 •
Mult mai reală ni se pare încadrarea acestor nobili
5

Orrvay Tivadar (ed.), Pesty Frigyes, Oklevelek. Temes
vdrmegye es Temesvdrvdros tărtenetehez, I, Pozsony (I 896), 301
(în continuare Oklevelek-Temes).
6
Lukcsics Pal, XV szdzadi pdpdk oklevelei, I, Budapesta
(1931), 121.
7
Marius Bizerea, Flavius Bizerea, Aşezările din Banat
consemnate în registrele diplomelor papale din anii 13321337. SIE, V (1978), 19; Petru Iambor, Contribuţii documentare privind unele aşezări româneşti din vestul ţării la
începutul feudalismului. ActaMN, XVII (1980), 172; D.
Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, ClujNapoca (2007), 188.
• Magyar Orszagos Leveltar (Arhiva Naţională Maghiară)
(MOL), Diplomatikai Leveltar (Dl.) 91343.
9 Una din primele asemenea aserţiuni îi aparţine lui Ioan
Cavaler de Puşcariu în Date istorice privitoare la familiie nobile
române, I, Sibiu (1892), 130 şi 132.
10
L. Boldea, Veleită{i şi oportunităţi ale nobilimii bănătene
în vremea lui Sigismund de Luxemburg. Banatica, 18 (2008),
205-206.

în rândul familiilor de ongme maghiară donate
cu moşii în zona de câmpie a Banatului, cel mai
probabil odată cu epoca Angevinilor, domnia lui
Carol Robert (1308-1342) fiind, de altfel, recunoscută, cel puţin la începuturile ei, ca fiind extrem
de darnică în recompense funciare către elementele
militare sau nobiliare ce au susţinut urcarea dinastiei de Anjou pe tronul Ungariei. De la jumătatea
secolului al XV-iea s-a produs o anumită separare
între principalele ramuri ale familiei, fără a ne fi
cunoscut actul prin care să se fi recurs la o partajare
a patrimoniului lor funciar; de acum înainte documentele menţionează ramura Dancs de Macedonia
(rămasă pe domeniul familial din Macedonia) şi
ramura Peterfi de Macedonia (ce pare să se fi deplasat pe posesiunile lor din comitatul Toron tal) 11 •
Anexăm pentru consultare tabelul genealogic
întocmit de Engel Pal în lucrarea dedicată genealogiilor familiilor nobile maghiare din regatul ungar
medieval.
Potrivit lui Csfoki Dezso, familia Danciu a
avut în stăpânire la Macedonia şi Sculia (Szkulya,
Oszkofa) mai mult de 10 posesiuni 12 însă, pe
măsura scurgerii timpului, documentele dovedesc
existenţa unui patrimoniu ce s-a extins în aproape
toate comitatele bănăţene, mai puţin în districtele privilegiate din zona înaltă a Banatului, un
exemplu extrem de interesant prin prisma evoluţiei
structurilor domeniale bănăţene în epoca medievală, ce ne-a determinat să încercăm să reconstituim modalităţile prin care acest patrimoniu a
fost dobândit, fluctuaţiile sale sau diversele problematici generate de conflictele de interese ce au
survenit între familia Danciu şi alte familii nobile
bănăţene. Fără îndoială însă că centrul de greutate
al patrimoniului lor funciar s-a situat în comitatul
Timiş, în aşezarea Macedonia, ce a dat şi patronimicul familial.
În acest spaţiu Dancsfieştii s-au învecinat cu
familii cel puţin la fel de prospere şi influente, realitate ce a atras după sine un întreg câmp de relaţionare specific spectrului social feudal, respectiv:
conflicte de stăpânire, înfrăţiri pe moşie, tranzacţii funciare sau financiare, inclusiv înrudiri. Una
dintre cele mai înstărite familii ale cărei posesiuni
s-au situat în imediata vecinătate a stăpânirilor
familiei Danciu a fost familia Doczy (Doocz), cu
posesiuni la est de Macedonia, la Sculia şi Folea, în
11
Engcl Pal, Kozepkori Magyar Genea/Ogia, varianră pc CD,
sv. Macedoniai (în conrinuare Engel, Genea!Ogia); Lendvai
Mikl6s, Temes vdrmegye nemes csa!ddjai, I, Budapesta (1896),
82.
12
Cs:inki Dezsă, Magyarorszdg tiirtenelmi foldrajza a
Hunyadiak kordban, II, Budapesta (1894), 7-8.

localităţile !ktar, Lukasovacz, Recaş şi Sasvar, apoi
la nord si nord-vest de Timisoara
(într-un număr
'
mai mare) şi în comitatul Arad, unde se afla reşedinţa lor principală la Zadorlak 13 • Revelator pentru
modul în care a evoluat această relaţie de vecină
tate este faptul că în a doua jumătate a secolului al
XV-iea, în 1466, între doi dintre membrii familiilor Danciu şi Doczy s-a încheiat o înfrăţire spirituală şi pe moşie, astfel încât Ladislau Doczy, ban
al Severinului între anii 1459-1460 14, a dobândit
jumătate din părţile de posesiune ale lui Nicolae
Danciu din Macedonia, Sculia şi Recaş.
Tot în vecinătatea domeniului familiei Danciu,
însă pe linia hotarului dintre comitatele Timiş şi
Caraş, de-a lungul Bârzavei (în zona localităţilor
Sipet, Folea, Sculia şi Voiteg) s-au situat stăpânirile
lui Majos de Plebarthid sau Oszlar, originar după
câte se pare din comitatul Bihor 15 •
În aceeaşi zonă limitrofă dintre cele două comitate posesiunile Dancsfieştilor s-au învecinat cu
alte două nuclee familiale ce îşi aveau parte însemnată a stăpânirilor în comitatul Caraş, a fost vorba
de puternica şi înstărita familie Himfi de RemeteaErsig şi de familia nobililor Chep de Gherteniş,
vecinătăţi trădate în câteva rânduri de o serie de
fricţiuni motivate de inerente încălcări ale dreptului de stăpânire de către una dintre părţi. De altfel,
se poate afirma cu deplin temei că prezenţa familiei
Himfi în Banat a fost marcată de numeroase episoade de abuzuri şi încălcări ale dreptului patrimonial, ceea ce i-a creat multiple adversităţi din partea
altor familii nobile şi, mai ales, din partea comunităţii cneziale româneşti, cea dintâi prejudiciată
de procesul de deposedări funciare ce a îmbrăcat
caracterul unui fenomen în întreaga zonă 16 • În
egală măsură, nobilii Chep de Gherteniş prezintă
(la cumpăna dintre secolele XIV-XV) prototipul
uneia dintre cele mai conflictuale familii din spaţiul
bănăţean, evoluţia sa fiind punctată de nenumărate
litigii ce au degenerat în violenţe fizice, surprinzând atât frecvenţa lor, cât şi virulenţa cu care s-au
derulat 17 •
Vecinătatea dintre două domenii nobiliare a
determinat, în egală măsură, şi stabilirea unor
relaţii familiale ce s-au circumscris unui anumit

.

13

Ibidem, p. 8; Lendvai M., op. cit., 44.
Costin Feneşan, Domeniul cetăţii Timişoara până la 1552.
RI, tom VIII, nr. 7-8 (1997), 522.
15
Cs:inki D., op. cit., 8.
16
Martin Rady, Nobility, Land and Service ln Medieval
Hungary, London (2000), 97 şi 115.
17 L. Boldea, Probleme ale sistemului patrimonial bănă
ţean. Donaţii regale de secol XIV şi consecinţele lor sociale,
Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani
(coord. S. Andea, I. A. Pop), Cluj-Napoca (2009), 83-100.
14
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tipar regăsit cu uşurinţă în întreaga perioadă medi-

şi 1397), restul stăpânirilor fiind pomenite în con-

evală la nivelul structurilor sociale superioare.
Endogamia, privită din perspectiva relaţiilor matri-

textul unor zălogiri, moşteniri, drept de folosinţă,
ocupări forţate, conflicte patrimoniale, tentative
de înstrăinare sau înfrăţiri pe moşie - o imagine
sugestivă a diverselor practici patrimoniale ce au
caracterizat stăpânirea funciară a elitelor sociale
medievale. Însă tocmai această mare varietate de
procedee uzitate de membrii familiei atrage atenţia
asupra altui aspect - cel al mobilităţii şi consistenţei reale în timp a domeniului familial. Căci, pe
lângă moşiile întregi semnalate, în stăpânirea familiei Danciu au ajuns şi numeroase predii sau părţi
de posesiune, ceea ce reduce cantitativ extensia
domeniului său feudal. Apoi, ne întrebăm cât timp
anume şi ce cantitate din acest ansamblu funciar
a fost menţinută, existând cazuri concrete în care
familia a exercitat doar o stăpânire temporară
asupra unor moşii.
Analiza problematizată a documentaţiei care
ne este accesibilă clarifică în bună măsură o seamă
de aspecte importante ale mutaţiilor ce au survenit în structura domenială ce a aparţinut familiei pe parcursul secolelor XIV-XV. Am atrage
atenţia asupra unui anume tipar evolutiv pe care
l-am regăsit şi în cazul domeniilor învecinate ale
Himfieştilor sau ale familiei Chep de Gherteniş,
situate la confluenta dintre Banatul montan si cel
'
'
de câmpie. Este vorba despre faptul că, în toate
aceste cazuri, secolul al XIV-iea a fost o perioadă de
acumulare funciară, declanşată odată cu donaţia
regală şi aşezarea familiei în zonă şi continuată
prin varii modalităţi de extindere a stăpânirilor de
pământ, ce au respectat sau au forţat uneori procedurile şi legile în vigoare. Cursul ascendent continuă şi în primele decenii ale secolului următor
pentru ca, de la jumătatea acestuia, să asistăm la
un lent proces de destructurare a patrimoniului
funciar, cauzat de mai mulţi factori, dintre care
credem că au prevalat desele atacuri otomane ce
au devastat posesiunile din zona de câmpie, mai
dificil de apărat, cât şi un anumit spor demografic
negativ sau o serie de probleme de natură materială ce au atras după ele tendinţe de înstrăinare a
unor posesiuni sau chiar pierderea acestora. Prin
contrapunere am putea menţiona că un asemenea
ciclu evolutiv este mai rar regăsit în spaţiul districtelor privilegiate montane şi piemontane, unde
domeniile nobililor români bănăţeni s-au consolidat pe parcursul veacului al XV-iea, posesorii
lor începând să dobândească, din a doua jumătate
a secolului şi la începutul celui următor, o serie
de demnităţi în plan local, semn al unei anumite
poziţii privilegiate, recunoscute şi recompensate
ca atare de regalitate.

moniale încheiate aproape exclusiv între membrii
clasei nobiliare, a ajuns să fie regula dominantă
în majoritatea cazurilor pentru simplul motiv că,
prin practicarea ei, s-a menţinut închis cercul elitelor sociale. Pot fi detectate cel puţin trei forme
de manifestare ale acesteia: „căsătoriile-gemene"
(în cadrul cărora sora mirelui se căsătorea cu fratele
miresei), căsătoriile repetate între două fa'Pilii şi
căsătoriile între membrii aceleiaşi familii 18 • In ceea
ce priveşte cazul familiei Danciu de Macedonia
ştim cu certitudine că ea a practicat la un moment
dat „căsătoria-geamănâ' cu familia Himfi, un
Andrei Danciu de Macedonia fiind căsătorit cu
Caterina Himfi cam în aceeaşi perioadă în care
verişoara sa după tată, Caterina Danciu a fost
căsătorită cu Ştefan Himfi de Remetea, verişorul
Caterinei Himfi 19 • Din păcate, în loc să strângă şi
să netezească legăturile interfamiliale, această înrudire a generat către mijlocul secolului al XV-iea un
şir de aqiuni judiciare ce au atras după sine chiar
pronunprea interdictului ecleziastic de către arhidiaconul de Timiş împotriva uneia dintre păqi2°.
Tot din Genealogia lui Engel Pal se constată că
la a patra generaţie alţi membri ai familiei Danciu,
ramura Peterfi, s-au înrudit cu femei din familiile Pasa de Zeer (extrem de influentă în comitatul
Arad) şi Telegdi 21 •
Tentativa de reconstituire a patrimoniului funciar al familiei Danciu de Macedonia ne
conduce către o realitate sensibil diferită faţă de
sistemul stăpânirii domeniale existent în Banatul
înalt, de deal şi de munte. Ceea ce ne atrage atenţia
este marea dispersare a posesiunilor familiale în nu
mai puţin de opt comitate - Arad, Caraş, Cuvin,
Cenad, Timiş, Torontal din Banatul medieval, plus
Taina şi Baranya din afara spaţiului bănăţean (în
sud-estul Ungariei, pe malul stâng al Dunării), o
realitate extrem de interesantă, ce induce la rândul
ei alte observaţii inerente. De exemplu, ne este greu
de stabilit din punct de vedere documentar modalitatea în care mare parte din aceste stăpâniri au
fost dobândite. Doar în două cazuri avem dovada
certificată documentar a unor donaţii regale ( 1366
18

Fiigedi Erik, A 15 szdzadi magyar aristokrdcia mobilitdsa,
Budapesta (1970), 209-21 O.
19
Vezi tabele genealogice din varianta pe CD a lucrării lui
Engel, Genealogia, SV. Maced6niai şi Him rokonsaga 2. rabla:
Himfi.
20
Vezi Adrian Magina, Albertus Archidiaconus 7hemesiensis.
Între cele temporale şi cele spirituale. AnB (S.N.), ArheologieIstorie, XVI (2008), 155-170.
21
Engel, Genealogia, sv. Maced6niai.
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În mod surprinzător, ne lipseşte informaţia documentară care să consemneze momentul
şi modalitatea prin care familia Danciu a intrat
în stăpânirea principalei sale moşii - Macedonia
(Machadonia, Maczedonia) din comitatul Timiş.
Prima atestare documentară îl pomeneşte deja în
23 martie 1344 22 pe un Doncs de Macedonia aflat
în litigiu cu comitele de Caraş, magistrul Posa de
Zeer. In mod evident, stăpânirea asupra acestei
posesiuni a fost dobândită anterior, îndrăznim să
avansăm opinia că a fost vorba de o donaţie din
parte regalităţii angevine din primele decenii ale
secolului al XIV-iea. Aşezarea mai este pomenită
explicit în jurul anului 1410, când bărbatul ales
(egregi vir) Nicolae, fiul răposatului Petru Dancs,
adresează din Macedonia o scrisoare surorii sale
Caterina, soţia lui Ştefan Himfi de Remetea, prin
care îi solicită material lemnos pentru consolidarea castelului său (pro refarmatione caste/li seu
fortalicijii) 23 • Mai apare relativ târziu, în 1466,
când o parte din dreptul de stăpânire asupra ei
a fost cedat lui Ladislau Doczy, situaţie~ asupra
căreia vom reveni la momentul potrivit. In ceea
ce priveşte aşezarea Sculia ( Oszkola) din comitatul Timiş, înclinăm să credem că familia Danciu
a exercitat asupra ei o stăpânire parţială şi temporară24, fiind disputată după câte se pare cu familia
vecină a nobililor Doczy, fapt relevat în acelaşi
moment 1466.
Mult mai dare sunt informaţiile legate de
cele două donaţii regale cunoscute nouă, de care
au beneficiat primele două generaţii ale familiei.
Astfel, în 23 decembrie 136625 magiştrii Dancs,
Petru şi Ioan de Macedonia, fraţi după tată, sunt
donaţi de Ludovic I cu pământul pustiu Vida
(Vidaegyhaza) din comitatul Cuvin, în 15 februarie 136726 Capitlul din Arad confirmând punerea
în stăpânire a donatarilor. Înstăpânirea celor trei
nobili asupra acestei moşii nu s-a desfăşurat fără
probleme căci, câţiva ani mai târziu, în 30 septembrie 1370 27 , Capitlul din Cenad raportează regelui
că a interzis nobililor Danciu dreptul de folosire a
posesiunii Vida deoarece asupra sa ar fi emis pretenţii Capitlul din Titel, cu care familia va ajunge
să se judece în 1371 28 . Confruntarea juridică dintre
dreptul de stăpânire acordat prin donaţie regală
şi prezumtivul drept al unui capitlu s-a tranşat
22

Dl. 91343.
Oklevelek-Temes, 301; D. Ţeicu, Cetăţi medievale... , 93.
Csanki Dezso pomeneşte aşezarea atâr în stăpânirea familiei Danciu, cât şi a vecinilor lor Doczy. Vezi Csfoki D.,
op. cit., 7-8.
2
s Dl. 43172.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Dl. 91776.
B
24

în 21 decembrie 1373 29 în favoarea nobililor din
Macedonia, sentinţa rămânând definitivă.
De aprecierea regală s-au bucurat şi fiii celor
donaţi în 1366, este vorba de Simon, fiul lui
Dancs, Andrei, fiul lui Ioan şi Nicolae, fiul lui
Petru de Macedonia, cu atât mai mult cu cât cei
trei s-au distins atât în bătălia de la Nicopole din
1396, cât şi în alte campanii regale din Serbia şi
Bulgaria. Pentru credincioasele lor servicii militare
ei au fost donaţi în anul 139730 de către Sigismund
de Luxemburg cu posesiunile Vasas din comitatul
Taina şi Bozsok din comitatul Baranya, ce au fost
confiscate infidelului Nicolae lanch, fiul lui lconis,
care s-a implicat în aceste conflicte de partea regelui
Bosniei. Ştim din informaţii ulterioare că familia
(sau cel puţin o ramură a ei - Dancs) nu numai că
şi-a păstrat dreptul de stăpânire în comitatul Taina,
dar l-a şi consolidat prin obţinerea (în condiţii care
nu ne sunt cunoscute) a altor posesiuni, asupra
cărora vom reveni în contextul adecvat.
Deloc surprinzător pentru dinamica stăpâniri
lor funciare feudale, Dancsfieştii au obţinut o serie
de posesiuni în comitatul Cuvin în urma unor
acţiuni judiciare desfăşurate între anii 1411-1412.
Astfel, în 1411 31 palatinul Ungariei, Nicolae Gara,
solicită Capitlului din Cenad să cerceteze pricina
ivită între Ioan, fiul lui Ştefan, George, fiul lui
Ladislau şi Petru, fiul lui Mihail de !thebew (în
calitate de pârâşi) împotriva lui Andrei, Nicoale şi
Simon de Macedonia (ca pârâţi), fapt ce presupunea cercetarea actelor doveditoare într-o chestiune
ce se va dovedi a fi patrimonială. După o serie de
amânări, timp în care pârâţii au trebuit să plătească
16 mărci duble pârâşilor şi 9 mărci scaunului de
judecată, în 141232 familia Danciu obţine totuşi
câştig de cauză şi dreptul de stăpânire asupra posesiunilor Denkefalva, Szokefalva, cele două Perjes şi
Kiralytara din comitatul Cuvin.
Altă modalitate de sporire a patrimoniului
funciar regăsită în cazul acestei familii a fost aceea
a asocierii cu altă familie nobilă (de regulă, din
proxima vecinătate), fie sub forma unor alianţe
matrimoniale, fie a înfrăţirilor pe moşie. Am
amintit anterior faptul că între noblii Danciu de
Macedonia si vecinii lor de la răsărit, Himfiestii de
Remetea-Ersig, s-a stabilit o dublă relaţie de familie
printr-o căsătorie încrucişată, fapt ce a generat la
un moment dat anumite probleme derivate din
dreptul de moştenire al femeilor. Ştim astăzi că în

.

.

29

Dl. 43172.
Fejer Georgius, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus
ac civilis, X/2, Buda (1829-1844), 478.
31
Oklevelek-Temes, 454.
32 Csfoki D., op. cit., 122.
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anii 1377-1378 33 şi 1389 34 familia Himfi a trecut
printr-o serie de acţiuni de partajare a marelui lor
domeniu bănăţean în urma dispariţiei creatorilor
săi, în primul rând banul Benedict Himfi, precum şi
fratii săi, Petru si Nicolae, cei care au format împre•
'
ună „un bloc puternic, unit în interese şi solidar în
apărarea lor" 35 • Pe fundalul acestor dispute, în 13
iunie 138736 , Sigismund de Luxemburg se adresează Capidului din Cenad cerându-i să soluţio
neze problema intervenită între ramura masculină
a familiei, reprezentată de nepoţii lui Benedict
Himfi (Basilius, Benedict, Cirinus şi Nabor) şi
cea feminină, ce le-a cuprins pe nobila doamnă
Elena, văduva lui Nicolae (fratele lui Benedict) şi
pe fiicele sale, Caterina şi Margareta, ale căror interese au fost susţinute în faţa scaunului de judecată
de Andrei, fiul lui Ladislau (Ioan) de Macedonia,
soţul Caterinei Himfi. Din ceea ce trădează documentele se poate presupune că în cadrul partajării
numeroaselor posesiuni, urmaşii pe linie masculină ai familiei au încercat să eludeze drepturile
femeilor, care şi le solicită în instanţă; a fost vorba
de dota si darurile de nuntă ale văduvei si quarta
'
puellaris 'pentru cele două fiice. Regele recomandă
forului de judecată să respecte atât dreptul de stă
pânire al moştenitorilor, cât şi solicitările îndreptă
ţite la petentelor, iar dacă va exista o împotrivire,
ea să fie soluţionată în faţa scaunului de judecată al
regelui. Cum documentele nu mai semnalează alte
acţiuni judiciare, se poate presupune că înţelegerea
a fost respectată şi a mulţumit ambele părţi. Numai
că peste câţiva ani s-a ajuns la o acţiune similară
între urmaşele lui Nicolae Himfi, menţionate anterior, şi cealaltă ramură masculină a familiei, reprezentată de Ştefan de Remetea, fiul lui Petru Himfi,
căsătorit la rândul lui cu o membră a familiei
Danciu, Caterin~a, verişoara după tată a lui Andrei
de Macedonia. ln 17 august 139 !37 Capitlul din
Arad adevereşte faptul că s-a ajuns la o înţelegere
între Stefan
de Remetea si
,
, mătusa
, si
, verisoarele
,
sale, reprezentate de acelaşi Andrei de Macedonia,
prin care nobilul Himfi îşi păstra posesiunile sale
din comitatul Caraş, angajându-se în acelaşi timp
să cedeze moştenitoarelor o parte din posesiunea
D!R, C, Transilvania, XIV, Bucureşti (1951), 571.
Pesty Frigyes, Krasso vdrmegye tortenete, III, Budapesta
(1883), 185 (în continuare Pesty, Krasso).
35 Maria Holban, Deposedări şi judecăţi în Banat pe vremea
Angevinilor. SM!M, V (1962), 72. Este suficient să amintim
faptul că Benedict Himfi a deţinut în diverse momente, între
anii 1361-1380, atât înalta demnitate de ban al Bulgariei, cât
şi pe cele de Ban de Severin sau comite de Maramureş, Satu
Marc, Ugocea, Pojon, Timiş, Caraş şi Cuvin.
6
l
Okl.evelek-Temes, 145.
37
Pescy, Krasso, 2 I 7.
33
34
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Moyafalva, împreună cu o moară în contul obligaţiilor ce îi reveneau. Deşi, pe moment, procedurile
judiciare au soluţionat aparent problemele succesorale, patru decenii mai târziu ele se vor reactualiza între urmaşii părţHor implicate, generând
un complicat şir de procese care s-au derulat pe
parcursul anilor 1433-1435 38 • Pe de-o parte, fiii
lui Stefan de Remetea si ai Caterinei Danciu au
'
'
încercat să recupereze dota şi darurile de nuntă ale
răposatei lor mătuşi, Caterina Himfi, căsătorită cu
Andrei Danciu de Macedonia, judecându-se cu
reprezentanţii intereselor familiei din Macedonia,
respectiv cu Dancs, fiul lui Simon (văr cu răposatul
Andrei Danciu). Pe de-altă parte, aceiaşi descendenţi ai familiei Himfi s-au judecat cu bărbatul ales
Nicolae, fiul lui Petru de Macedonia şi cu fiul acestuia, Nicolae, în dispută fiind, după câte se poate
presupune (pentru că documentele nu specifică în
acest caz) dota şi darurile de nuntă ale mamei lor,
Caterina Danciu 39 • Semnificativă, pentru virulenţa
cu care părţile şi-au apărat interesele, este sentinţa
dată de instanţa ecleziastică a arhidiaconatului de
Timiş, prin persoana arhidiaconului Albertus, care
impune interdictul ecleziastic asupra lui Nicolae
Danciu de Macedonia şi a iobagilor săi până când
părsile se vor reconcilia.
ln ceea ce priveşte procedura înfrăţirii pe moşie
o regăsim pusă în aplicare în anul 1466, când
Nicolae, fiul lui Danciu de Macedonia se înfrăţeşte
spiritual şi pe moşie cu Ladislau Doczy, acţiune ce
va avea ca efect preluarea de către nobilul Doczy a
jumătate din părţile de posesiune ale lui Nicolae
Danciu de pe moşiile Macedonia, Sculia şi Recaş 40 •
După cum vom vedea în rândurile următoare, nu
a fost vorba despre un gest de bunăvionţă, ci de
o încercare disperată de a salva măcar o parte din
stăpânirile lui Nicolae Danciu, ajuns într-o situaţie
critică din motive necunoscute nouă.
În spiritul stăpânirii temporare şi al conflictelor
interdomeniale care au caracterizat o bună parte a
evolutiei sistemului patrimonial bănătean
în evul
'
mediu, îi regăsim pe nobilii de Macedonia exercitându-şi dreptul de folosinţă sau forţând impunerea acestui drept asupra unor domenii învecinate.
Astfel, dintr-o scrisoare a regelui Ludovic I adresată lui Benedict Himfi şi emisă în jurul anului
137241 din Wirthus, unul din locurile sale de vână
toare, situat (după părerea lui Fekete Nagy Antal)

.

op. cit.
Ibidem. Vezi Anexele II, XIV, XVI.
40
Lendvai M„ op. cit„ 44.
41
Copia documentului se află în MOL, manuscrisul lui
Fekete Nagy Antal, Temesi Bdnsdg Okl.eveltdra 1361-1380,
286.
3
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A. Magina,

în comitatul Vesprem, aflăm că familia Danciu a
avut, într-o anumită perioadă, dreptul de folosinţă
asupra pădurii regale Şag (Schag) din comitatul
Timiş, pădure pe care suveranul se pare că intenţi
ona să o doneze palatinului Ungariei. Cum această
decizie a fost amânată, regele îi cere comitelui de
Timiş să permită iobagilor lui Petru şi Ioan de
Macedonia să se folosească de lemnele şi roadele
acestei păduri.
În alte cazuri îi regăsim pe nobilii de Macedonia
exercitându-şi în mod arbitrar dreptul de folosinţă
asupra unor posesiuni de pe domeniile învecinate
ale nobililor Himfi şi Chep de Gherteniş, fapt ce
declanşează în mod firesc o serie de litigii de stăpâ
nire. Bunăoară, din 18 iulie 139942 datează plângerea lui Stefan de Remetea care, în numele său si al
'
'
fiilor săi, Emeric şi Petru şi al nepoţilor săi de frate,
Benedict şi Him, fiii lui Nicolae de Egerzek, cere
Capitlului din Cenad să li se interzică nobililor din
Macedonia, Andreas, Nicolaus et Simon fily Danch,
să mai ocupe în mod abuziv posesiunea Perdew43 şi
pertinenţele sale. În 13 ianuarie 140744 îi regăsim
pe aceiaşi nobili de Remetea protestând în faţa
Capitlului din Arad împotriva lui Andrei, fiul lui
Ioan, Nicolae fiul lui Petru şi Ştefan, fiul lui Danch
care îşi trimit iobagii să extragă aur din râul Bârzaya
tocmai în perimetrul posesiunii lor Remetea. In
sfârşit, în 31 martie 1408 45 este rândul lui Iacob zis
Chepy de Gherteniş să ceară Capitlului din Cenad
să li se interzică aceloraşi nobili din Macedonia să
se mai folosească în mod neavenit de pertinenţele
şi uzufructul ce ţin de moşia lor Gherteniş.
Dreptul de stăpânire al familiei Danciu asupra
unor posesiuni poate fi dedus în anumite cazuri şi
din procesele în care membrii săi s-au opus punerii
în stăpânire a altor nobili. Un asemenea exemplu,
asupra căruia însă vom pune un semn de întrebare, este cel al moşiei Harumfilew din comitatul
Arad, disputată de văduva magistrului Danch cu
nobilul Petru, fiul lui Posade Zeer între anii 1399 46
şi 1400 47 . Problema a stat în felul următor: în 11
august 1399 Sigismund de Luxemburg s-a adresat
Capitlului din Arad cerându-i să dea curs solicitării nobilului Posa de Zeer de a-şi recăpăta din
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, 112, Bucureşti (1890), 408.
41
Aşezare dispărută situată pe cursul Bârzavei, la hotarele dintre comitatele Caraş şi Timiş. Vezi Coriolan Suciu,
Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, II, Bucureşti
42

(1968), 385.
44

Malyusz Elemer, Zsigmondkori okleveltdr, 11/2, Budapesta

(1958), 4-5.
45

Oklevelek-Temes, 393.

46

Dl.92114.
Dl. 93138.
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mâini străine posesiunea sa Harumfilew. În 8 septembrie a aceluiaşi an capitlul răspunde regelui
că urmând procedurile inerente, în momentul în
care s-au prezentat la faţa locului pentru punerea
în stăpânire şi rehotărnicirea moşiei respective
s-au împotrivit Toma, judele sătesc al magiştri
lor Mihail şi Ladislau, fiii lui Lachk, precum şi
Fabian, judele sătesc al văduvei magistrului Danch,
„ban" de Naglach (Nădlac). Pentru că nu s-a ajuns
la o înţelegere, problema a fost amânată pentru
începutul anului următor. Lipsa altor informaţii
documentare ne privează de aflarea modalităţii în
care litigiul a fost soluţionat. Păstrăm, după cum
spuneam, semnul de întrebare asupra aparteneţei
acestui Danch, „ban" de Nădlac la nucleul familial al nobililor din Macedonia; asocierea sa, probabil Într-o autoritate măruntă, cu posesiunea
Nădlac din comitatul Arad ar putea infirma această
ipoteză. Am păstrat însă informaţia deoarece ştim
că nobilii din Macedonia, prin ramura lor Dancs,
au ajuns să deţină la mijlocul secolului al XV-iea
posesiuni în acest comitat şi chiar să se înrudească
cu familia Posa de Zeer, realitate care face ca apartenenţa magistrului Danch la familia nobililor din
Macedonia să nu ni se mai pară imposibilă. Cert
este însă alt exemplu care se impune din informaţia documentară - în 6 octombrie 1430 48 , în faţa
Capitlului din Titel s-a prezentat Nicolae, fiul lui
Petru de Macedonia însoţit de fiul său, Nicolae,
în numele lor şi al rudei lor Dancs, fiul lui Simon,
pentru a reclama faptul că fiii unui anume Mihaly
au fost introduşi în mod viclean şi lipsit de temei
în stăpânirea moşiei Ffelolazy din comitatul Cuvin,
asupra căreia presupunem că îşi clamau şi ei drepturile. Nu cunoaştem modul în care această dispută
patrimonială a fost finalizată.
De la jumătatea secolului al XV-iea încep să
se Întrevadă tot mai multe probleme de natură
materială, funciară sau chiar juridică, ce par să
ducă la o oarecare destructurare a patrimoniului
funciar al nobililor de Macedonia. Fie din nevoia
de bani, fie din motive personale suficient de serioase, atât reprezentanţii ramurii Dancs cât şi cei ai
ramurii Peterfi au recurs la măsuri care, în opinia
noastră, au afectat integritatea domeniilor lor funciare, fară a mai pune la socoteală anumite acţiuni
ostile venite din partea altor nobili, cum ar fi cazul
semnalat în 13 decembrie 1452 49 , când palatinul Ladislau Garai a cerut Capitlului din Arad să
dispună anchetarea martorilor în procesul ce i-a
opus pe Ştefan, fiul lui Posade Zeer, alături de Ioan
de Macedonia şi văduva lui Ladislau de Gerth, lui
4
"
49

Dl. 92794.
Dl. 93213.
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Ioan Orszag de Gut, acesta din urmă fiind acuzat
de pârâşi că a atacat posesiunea lor Hodoş din
comitatul Arad, provocându-le o pagubă de 2000
florini aur.
Menţionam în rândurile anterioare faptul că
ambele ramuri ale familiei din Macedonia s-au
confruntat cu situaţii ce i-au determinat să recurgă
la varii modalităţi de înstrăinare a unora din posesiunile lor familiale, provocând însă reaqia copăr
taşilor la stăpânire, concretizată în aqiuni judiciare
consemnate documentar. Astfel, în 2 aprilie 144 550
Nicolae, fiul lui Petru de Macedonia împreună cu
Ştefan şi Iacob, fiii lui Pasa de Zeer solicită în faţa
Capitlului din Arad să le fie interzis rudelor lor,
Dancs de Macedonia şi fiilor săi, Ladislau şi Ştefan
să înstrăineze prin vânzare părţile lor din posesiunile Tharlod, Bagd şi Doroch din comitatul Arad
către Francisc de Paznad şi diacul Balas de Kezy.
Doi ani mai târziu însă, trădând o nevoie stringentă de bani, acelaşi Dancs de Macedonia încearcă
să vândă o seamă de posesiuni din comitarul Tolna,
obţinute prin donaţie regală la sfârşitul secolului al XIV-iea, către familia lui George şi Andrei
de Gywrgy, documentele din 6 august şi 9 august
144751 consemnând protestul familiei Tethws de
Bathmonostora În faţa Capitlului din Pecs pentru
ca pârâtii să nu înstrăineze părtile lor din mosiile
,

.

.

Wttsar, Nyres, Felsewbagyon, Kylsewbagyon, Almas
şi Bykagh. Deşi nu avem documente care să ateste
faptul că această vânzare a fost oprită, bănuim că
acesta a fost cursul evenimentelor, căci peste ani,
în 5 martie 146252 , situaţia s-a reactualizat, Ioan,
fiul lui Dancs de Macedonia, încercând din nou să
vândă posesiunile sus-amintite către aceeaşi familie.
O modalitate mai puţin radicală de a obţine
anumite sume de bani necesare folosită de nobilii
de Macedonia a fost zălogirea unor posesiuni, practică curent întâlnită în ansamblul relaţiilor interfamiliale feudale. Zălogirea rezolva pe moment o
anumită nevoie pecuniară, lăsând în acelaşi timp
deschisă calea de recuperare a bunurilor cedate
temporar. La o asemenea soluţie comună au recurs,
în mod interesant, ambele ramuri ale familiei când,
în 17 iulie 1454 53 , zălogesc părţile lor din posesiunile Zenthdemeter, Ylemeer, Ban, Paan, Abradfalwa,
Fyzesfalwa şi Pokrencz din comitatul Toron tal familiei Forgach din Ghimeş în schimbul sumei de 300
de florini. Peste ani întâlnim alte două exemple
similare, în 1 decembrie 1475 54 Nicolae Danciu de
10

5i
52
53
54

Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
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Macedonia îi zălogeşte lui Ladislau Doczy partea
sa din posesiunile Peryemes şi Wttryas din comitatul
Cenad în schimbul sumei de 500 de florini aur,
pentru ca tot el, la sfârşitul secolului, în 19 martie
1490 55 , să-şi zălogească posesiunea Zenthpeter din
comitatul Cenad către Francisc de Harazth pentru
100 de florini.
Întâlnim si
, situatia opusă, în care familia
Danciu consimte să împrumute bani în schimbul
unor moşii luate ca zălog. În 1463, de exemplu,
nobilii din Macedonia împreună cu familia
Forgach împrumută o mare sumă de bani (2000 de
florini) rudei lor Ştefan, fiul lui Pasa de Zeer, aflat
în mare strâmtorare, în schimbul căreia au luat
ca zălog mai multe posesiuni din comitatul Arad

.

(Kasar, Ker, Aroki, două Zabrany. Nyanev, Csereija,
Kisker, Giroltfalva, Arpatarlo, Hidegfo şi Papfolva).
Bănuim că nobilul Pasa de Zeer nu a reuşit să îşi
răscumpere moşiile căci,

la moartea lui, survenită
în 1471, acestea împreună cu multe alte moşii din
comitatele Timis, Caras, si Cuvin au fost donate de
Maria Corvin palatinului Orszag de Gut. Un an
mai târziu, în 1472, nobilii de Macedonia şi descendenţii Anei Pasa (căsătorită cu Nicolae Danciu
de Macedonia) încă îşi mai clamau drepturile
asupra posesiunilor zălogite în 1463 56 •
Situaţia precară în care a ajuns în a doua jumă
tate a secolului al XV-iea familia Danciu este
foarte bine ilustrată de faptul că a fost afectat
însuşi dreptul lor de stăpânire asupra posesiunilor-nucleu ale domeniului familial - Macedonia şi
Sculia. Ştim în acest moment că în jurul anului
1466 Nicolae Danciu de Macedonia a ajuns să fie
implicat într-o serie de procese pe care le bănuim
de natură penală, de vreme ce ele s-au soldat cu
grava sentinţă de condamnare la moarte, care nu a
fost însă executată. Comutarea pedepsei a condus,
în mod logic, la periclitarea dreptului său de proprietate ce urma să-i fie retras, riscând astfel şi
ignobilarea. În acest context bănuim că s-a produs
înfrăţirea pe moşie din prima parte a anului 1466
între nobilul Danciu şi Ladislau Doczy, asupra
căreia ne-am oprit în paginile anterioare. Potrivit
unei serii de documente datate în 25 iulie 57 şi 10
octombrie 1466 58 constatăm că situaţia delicată în
care a ajuns nobilul de Macedonia a fost soluţio
nată prin înţelegerea dintre cele două familii după
cum urmează: Nicolae Danciu, susţinut de ruda
sa, Ioan, fiul lui Nicolae de Macedonia, consimt
ca, pentru efortul depus în favoarea acuzatului,

.

55

Dl. 59789.

56

Lendvai M„

57

Dl. 17276.
Dl. 16388.

5H

.

op. cit„ 67 şi 87.

Ladislau Doczy să poată răscumpăra pentru
sine şi familia sa părţile de posesiune ce-i aparţi
neau lui Nicolae. A fost vorba despre o preluare
deloc neglijabilă asupra posesiunii Zarafalwy din
hotarele moşiei Periam (Peryemes) împreună cu
pădurea Kanthagyakra, situate în comitatul Cenad,
precum şi de o serie de proprietăţi din comitatul
Timiş - prediile Oszkola, Feyereghaza şi jumătate
din Panthatheleke (toate având biserici de piatră),
plus satele Tothoszkola, Keethprodan, Althakerek,
Chwkath, Swmberek şi Papwch şi, mai ales, jumă
tate din partea de stăpânire a lui Nicolae Danciu
asupra moşiei Macedonia. Sugestiv a fost faptul că
partea de stăpânire a rudei sale Ioan de Macedonia
(din ramura Peterfi) a rămas intactă, neafectată de
această înţelegere. Situaţia lui Nicolae Danciu pare
a fi fost rezolvată pe moment, dar am văzut în paginile anterioare că el a continuat să aibă probleme
financiare, motiv pentru care a recurs în mai multe
rânduri la zălogiri în schimbul unor sume de bani
trebuitoare.
Abordarea acestei problematici de natura patrimonială ne-a permis reconstituirea, desigur parţi
ală şi perfectibilă, a dinamicii unui domeniu feudal
al Banatului de câmpie, circumscrisă realităţilor
lumii medievale, cu rigorile, cutumele sau legislaţia ce au guvernat în întreaga perioadă stăpânirea
asupra pământului. Exemplul familiei nobililor
Danciu de Macedonia considerăm că poate fi, sub
aspectele sale generale, extins asupra tuturor stăpâ
nirilor de pământuri din comitatele bănăţene de
câmpie, insistând asupra deosebirilor de detaliu ce
au făcut diferenta între acestea si cele din districtele
privilegiate ale Banatului de d'eal şi de munte. În
cazul domeniilor feudale din comitate, temeiul lor
pare a fi fost fundamentat pe donaţia regală iniţi
ală, epoca Angevinilor fiind relevantă în acest sens
atât prin faptul că regalitatea de origine occidentală
a practicat pe scară largă (cel puţin la începuturile
sale) acest tip de recompensare a fidelităţii, cât şi
prin aceea că, sub impulsul reformelor legislative
induse de noul tip de guvernare, acum au proliferat
actele de cancelarie, aceste elemente absolut indispensabile reconstituirilor istoriografice. În zonele
înalte bănăţene, acolo unde elementul românesc
s-a conservat în formele sale aproape nealterate,
temeiul stăpânirii funciare a fost dat de actele de
nouă danie ce au reconfirmat o situaţie deja existentă, perpetuându-se în acest fel, în noile cadre
integratoare, un anumit model patimonial sensibil
diferit faţă de ceea ce Banatul de câmpie avea să
cunoască. Nu ne referim la modul de funcţionare
al unui domeniu feudal sau la aspectele juridice
care au reglementat în toate cazurile modul de

stăpânire asupra pământului. Diferenţa este dată,
în opinia noastră, de dinamica în timp şi spaţiu a
acestor structuri funciare, mult mai stabile în cadrul
Banatului montan şi piemontan, unde stăpânirile
de pământ ale nobililor români bănăţeni s-au conservat aproape în aceleaşi formule şi la a cincea sau
a şasea generaţie, pe când în zona de câmpie fluctuaţiile par să fi fost mult mai accentuate, dependente de donaţia regală, de mutaţiile survenite atât
la nivel familial cât si zonal, mutatii determinate de
'
'
mai pronunţate tendinţe de înstrăinare prin variate
forme de tranzacţionare a pământului, în timp ce
în cadrul districtelor bănăţene privilegiile obţinute
şi perpetuate de-a lungul timpului au împiedicat
tocmai aceste încercări de penetrare a elementelor
alogene în sistemul de stăpânire tradiţional al familiilor nobile române bănăţene.
Revenind la cazul familiei Danciu de
Macedonia, reiterăm încă o dată imaginea unui
domeniu funciar ce a cunoscut o perioadă de
consolidare pe parcursul secolului al XIV-lea şi
la începutul celui următor, pentru ca de la jumă
tatea veacului al XV-iea să îl regăsim expus unui
proces lent de destructurare provocat atât de realităţile politice şi militare din zonă, cât şi de o
serie de probleme financiare sau de natură penală
a deţinătorilor săi. Atrage atenţia marea dispersie
a acestui patrimoniu familial în nu mai puţin de
opt comitate, dintre care sase bănătene si două
'
'
'
din sud-estul regatului ungar, o formulă care
bănuim că a făcut mai dificil controlul permanent
asupra administrării sale, fapt care ar putea explica
numeroasele probleme de natură funciară ce au
confruntat familia pe parcursul unui secol de evoluţie. Ne-am limitat în acest moment la semnalarea posesiunilor care au intrat în componenţa
domeniului familial al Dancsfieştilor precum şi la
problematizarea modalităţilor în care s-a exercitat
stăpânirea lor asupra unei serii întregi de moşii,
remarcând faptul că numărul mare al stăpâniri
lor atestate documentar nu a însemnat, în egală
măsură, şi o amplitudine similară din punct de
vedere al suprafeţei deţinute, aserţiune întemeiată atât pe faptul că familia a posedat în anumite
cazuri doar părţi ale unor posesiuni, cât şi pe realitatea consemnată documentar a faptului că o serie
de pământuri au fost doar temporar în stăpânirea
acestei familii. Intenţia nostră a fost aceea de a
reconstitui pe baze documentare tipologia unui
domeniu funciar al Banatului de câmpie, pasibilă
de completări şi ajustări care să permită o imagine
tot mai complexă şi mai conformă cu realitatea
asupra sistemului de stăpânire funciară în Banatul
medieval.
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Anexa 1
Stăpâniri

funciare ale familiei Danciu de Macedonia (sec. XN-XV)

Anul atestării
Posesiuni
23 mar. 1344 Macedonia, corn. Timiş
25 apr. 1372?

Pădurea Şag,

23 dec. 1366

Pământul

17 aug. 1391

'A din posesinuea Moyafalva 1 împreună
cu o moară, corn. Caraş

1397

Vtzsas,

corn. Timiş

pustiu Vida, corn. Cuvin

com.Tolna

şi

Bozsok,

corn.

Baranya
18iul.1399

Perdew2, la limita dintre comitatele
Timiş şi Caraş

1399-1400

Harumjilew3, corn Arad

31 mar. 1408

Gherteniş,

1411-1412

corn.

Caraş

Denkefalva, Szokefalva, două Perjes,
Kiralytava, corn. Cuvin

două

6 oct. 1430

Ffelolazy, corn. Cuvin

2apr.1445

Tharlosd, Bagd şi Doroeh, corn. Arad

6 aug. 1447

Wasar,
Nyres,
Felsewbagyon,
KylsewbaJ:ion, Almas, Bykaf(h, corn Tolna

13 dec. 1452

Hodoş,

17 iul. 1454

Zenthdemeter4, Ylemeer, Ban, Paan,
Abradjfalwa, Fyzesfalwa, Pokrenez, corn.

corn. Arad

Torontal
1463

1466
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Kasa 5, Kel', Aroki7, Belso şi KulsoZabrany8,
Nyanev, Cserelja9, Kisker, Giroltfalva,
ArpatarfolO, Hidegfo 11 , Papfalva 12, corn.
Arad
Sculia, corn. Timiş

Modul de obtinere şi stăpânire
Amintit un Doncs de Macedonia în contextul unui
proces (Dl. 91343)
Drept de folosinţă temporară pentru iobagii lui Petru
şi Ioan de Macedonia (MOL, Fekete Nagy Antal,
Temesi Bdnsd)( Okleveltdra 1361-1380, 286)
Donaţie regală către Dancs, Petru şi Ioan de Macedonia
(Dl. 43172)
Cedată de Ştefan de Remetea văduvei şi fiicelor lui
Nicolae Himfi în contul dotei şi a quarta puellaris,
una din fiice, Caterina, fiind căsătorită cu Andrei de
Macedonia (Pesry, Krasso, III, 217)
Donaţie regală către Andrei, Simon şi Nicolae de
Macedonia (Fejer, Codex diplomatieus Hungariae .. .,
X/2, 478)
Posesiune a familiei Himfi, uzurpată de către Andrei,
Nicolae şi Simon de Macedonia (Pesry, Krasso, III,
233)
Posesiune disputată, printre alţii, de văduva lui
Daneh, ban de Nădlac, cu Petru, fiul lui Posa de Zeer
(Dl. 92114 şi Dl. 92138)
Andrei, Simon şi Nicolae de Macedonia folosesc
abuziv pertinenţele şi uzufructul posesiunii familiei
Chep de Gherteniş (Oklevelek-Temes, 393)
Posesiuni obţinute de Andrei, Simon şi Nicolae de
Macedonia în urma procesului cu familia fthebew
(Oklevelek-Temes, 454; Csinki D., Magyarorszdg
tortenelmi ... , II, 7-8)
Nicolae de Macedonia împreună cu fiul său, Nicolae,
şi în numele rudei lor Danes, fiul lui Simon protestează
faţă de introducerea neîntemeiată a fiilor lui Mihaly în
stăpânirea acestei moşii (Dl. 92794)
Lui Danez de Macedonia şi fiilor săi, Ladislau şi
Ştefan, li se interzice să întrăineze aceste posesiuni
(Dl. 92983)
Se interzice fiilor lui Danez de Macedonia să vândă
aceste moşii (Dl. 88220, Dl. 88221)
Ioan de Macedonia, alături de familia Posa de Zeer
îl acuză pe Ioan Orszag de Gut că le-a atacat această
posesiune (Dl. 93213)
Ioan, fiul lui Nicolae Peterfi de Macedonia, în numele
lui şi al rudelor sale Nicolae şi Andrei de Macedonia,
posesiuni pentru 300 florini
zălogeşte aceste
(Dl. 59458)
Posesiuni luate ca zălog de familiile Macedonia şi
Forgach de la Ştefan Posa de Zeer pentru 2000 de
florini (Lendvai M., op. cit., 67 şi 87)
Nicolae Dancs de Macedonia se înfrăţeşte pe această
moşie cu Ladislau Doczy (Lendvai M., op. cit., 68)

Modul de obţinere şi stăpânire
Anul atestării
Posesiuni
Zarafalwa 13 cu pădurea Kanthagyakra Posesiuni ale lui Nicolae Dancs de Macedonia,
25 iul. 1466
din corn. Cenad, prediile Scul ia, răscumpărate de Ladislau Doczy în urma condamnării
Feyereghaz, Y2 din Panthatheleke, posesorului lor (Dl. 16388, Dl. 17276)

Tothozkofa, Keethprodan, Afthakerek,
Chwkath, Swmberek, Papwcz 14 şi parte a
moşiei Macedonia, corn Timiş
Periam şi Variaş, corn. Cenad

1 dec. 1475

Părţi

de posesiuni ale lui Nicolae Dancs de Macedonia
lui Ladislau Doczy pentru 500 florini
(Dl. 17276)
Posesiune zălogită de Nicoale Dancs de Macedonia lui
Francisc de Harazth pentru 100 de florini (Dl. 59789)

zălogite

19 mar. 1490

Zenthpeter 15 , corn. Cenad

Note: 1. Aşezare dispărută, localizată pe cursul Bârzavei în apropiere de Ersig, vezi C. Suciu, op. cit., II, 368; 2. ~ezare dispărută, localizată pe cursul Bârzavei, Ibidem, 385; 3. ~ezare dispărută, localizată la nord de Arad, Ibidem, 338; 4. Aşezare
dispărută, localizată între Turnu şi Şofronea, regiunea Arad, Ibidem, 432; 5. Aşezare dispărută localizată între Şiria şi Covăsinf,
Ibidem, 349; 6. ~ezare dispărută, localizată Între Fântânele şi Frumuşeni, Ibidem, 351; 7. Aşezare dispărută, localizată între
Arad şi Ciala, pe cursul Mureşului, Ibidem, 291; 8. Astăzi Zăbrani, pe lângă Lipova, Ibidem, 271; 9. Aşezare dispărută, localizată
pe cursul Mureşului, în regiunea Lipova, Ibidem, 313; 10. Aşezare dispărută, localizată lângă Aluniş, în apropiere de Mureş,
Ibidem, 291; 11. Aşezare dispărută, localizată pe malul stâng al Mureşului, Ibidem, 340; 12. ~ezare dispărută, localizată în
apropiere de Lipova, Ibidem, 383; 13. Astăzi Saravale, lângă Sânnicolau Mare, Ibidem, 96; 14. Sate dispărute, localizate în
perimetrul de astăzi al aşezărilor Sculia, Fizeş şi Voiteg, Ibidem, passim; 15. Aşezare dispărută, localizată pe râul Aranca, regiunea
Arad, Ibidem, 433.

Anexa 2

Tabel genealogic al familiei nobililor de Macedonia,
preluat după Engel Pal, Kozepkori magyar genea!Ogia, variantă pe CD
Doncs*(I)

Doncs mg. *(l)
1344-1373
OJusztina 1423

Lukics*(J)

1347

I

Jânos mg.*(5)
1366-1373

~------------1'~--MiklOs mg. *(71
Janos*(8)
Kalalin*(9J

Simon*(6)
1386-1424

Dancs (Janos)*(ll)
sz.Ortnyi b6n
1412-1447
t 1447 !X 12 e.
0Zs6!ia 1433
m1ctd6ni1I Dancs

"Dancs" Peter mg. *(4)
udvari lovag
IJS7-1378

1386-1437 X 26
OIlona 1423
Gyorgy *(IJ)
1412-1419

1386-1396
t 1396 !X Ni(cjpoly

L8szl6*(1.J)
1412-1418

MikJOs • (I O)
1380-1386
t 1397 c.

1400k.
oR. Himfi Istvan

"Kis" Miklos*( 15)
1412-1437
OS1_P6safi Anna (Ank6)
1437-1463
maced6nlai Plterfl

Frank*(l6)
1412
t 1429 c.
OTelcgdi Margit 1429-31

"Dancs" Andrăs*(l I)
1386-1414
OR. Him!i Katolin
J8nns*(l7l
1412-1417

Mikl6s*(l8)
1412-1417

_I? ________
Uszl6*(19)
1445-1451

lstvim•(20)
1444-14SI

Jănos*(21)

szlav6n vicebim
1445-1478

F~lix*(22)

1452

Mikl6s*(2J)
1445-1459

Fcrcnc'(24J Andrăs*(lS)
1445
1450-1459
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UN SIECLE DE L'EVOLUTION D'UN
DOMAINE FEODAL DU BANAT CHAMPETRE:
LES DOMAINES DE LA FAMILLE NOBLE
DANCIU DE MACEDONIE
(Resume)
L'abordage de ce problematique de nature patrimoniale nous a permis la reconstitution, surement partielle
et perfectible, de la dynamique d'un domaine feodal du
Banat champetre, circonscrite aux realires du monde
medieval, avec ses rigueurs, ses coutumes ou sa legislation specifique qui ont gouverne toure certe periode la
maîtrise sur la terre. L'exemple de la familie des nobles
de Danciu de Macedonia, sous ses aspects generaux,
peut ecre etendu sur toutes Ies maîrrises de terres des
comitats banatiens de la plaine, tout en insistam sur Ies
divergences de detail qui ont fait la difference d' entre
ceux-ci et Ies autres des districts privilegies du Banat
collinaire et de celui montagneux. Au cas des domaines
feodaux des comitats, iJs Ont eu a Jeur fondement Je don
royal initial, l'epoque des Angevins etant relevante en
.ce sens, car la royaute d'origine occidentale avait largement pratique (au moins a ses debuts) ce rype de compensation de la fidelite et, d'autre part, sous I'impulse
des reformes legislatives induites par le nouvel rype de
gouvernement, c'est le moment ou ils ont prolifere Ies
acces de chancellerie, ces elements etant absolument
indispensables a toute sorre de reconstitution historiographique. Dans Ies zones hautes, la ou I' element
roumain s'est garde dans ses formes presque inalteres,
le fondement de la maîtrise fonciere a ere donne par
Ies acces du nouveau don qui ont confirme une situation deja existante, se perpetuam ainsi, dans Ies nouveaux cadres integratifs, un certain modele patrimonial,
sensiblement different de ce que le Banat champetre
aurait pu connaître. II ne s'agit pas ici du mode de fonctionnement d'un domaine feodal ou des aspects juridiques qui ont reglemente dans tous le cas la modalite
de maîtrise sur la terre. La difference est donnee, selon
notre opinion, du dynamique temporelle et spatiale
de ces srructures foncieres, beaucoup plus stables dans
le Banat collinaire et montagneux, ou Ies maîtrises de
terres des nobles roumains banatiens se sont conservees
presque dans Ies memes formules jusqu'a la cinquieme
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etala sixieme generation, dans Ies zones baisses Ies fluctuations paraissant beaucoup plus accentuees et dependantes du don royal, des changements survenus cant au
niveau familial, que zonal, changements determines des
plus prononcees tendances d'alienation de la propriete
fonciere, par des variees formes de rransactions concernant Ies terres, dans Ies districts banatiens Ies privileges
obtenus et perpetues tout le long du temps ont empeche
surtout ces tentatives de penetration des elements allogenes dans le systeme de maîrrise traditionnel propre
aux familles nobles banatiennes.
Tout en revenant au cas de la familie Danciu de
Macedonia, nous reiterons encore une fois l'image d'un
domaine foncier qui a connu une periode de consolidation au bour du XIV"' siecle et au debut de celui suivant,
mais pendant la moitie du
le retrouvant dans un
proces lent de destructuration provoque cant par Ies
realites politiques et militaires de la zone, que de toute
une serie de problemes fonciers ou de nature penale de
ses teneurs. II auire l'attention la grande dispersion de
ce domaine dans huit comitats (six banatiens et deux
au sud ouest de royaume hongrois), une formule qui
nous fait soupc;:onner la grande difficulte de son administration, fait qui pouvait expliquer Ies nombreux problemes de nature fonciere de certe familie au parcours
d'un siecle d'evolution.
Nous nous sommes limites en ce moment a signaler
Ies possessions qui se sont enrrees dans la componence
du domaine familial de Danciu et aussi la problematisation des modalites selon lesquelles s'est exercee leur
maîtrise sur toure une serie de terres, constatant que
le bon nombre de possessions, attestees du point de
vue documentaire, n'a signifie aucunement une amplitude similaire du point de vue de la surface detenue,
assertion fondee sur la realite que la familie a possede
en quelque cas seulement des parties de possessions, et
aussi sur le fait que toute une serie de terres aient ere
seulement d'une maniere temporaire dans la possession
de certe familie. Norre inrenrion a ere la reconstitution sur des bases documentaires de la rypologie d'un
domaine foncier du Banat champetre, passible d'ajustements, pourrant ainsi rediger une image de plus en
plus complexe et conforme a la realite sur le systeme de
maîrrise fonciere du Banat medieval.
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UN NOBIL SÂRB ÎN BANATUL SECOLULUI AL XV-LEA:
MILOS BELMUZEVIC
Adrian Magina'
Cuvinte cheie: Milos Belmuzevii, nobilime sârbească, Banat
Keywords: Milos Belmuzevii, Serbian nobility. Banat

D

omnia regelui Matia Corvin (1458-1490)
a reprezentat apogeul regatului medieval
ungar în plan politic, economic şi al expansiunii
teritoriale. Perioada respectivă a favorizat ascensiunea socială a unor categorii elitare care s-au afirmat
în special prin diverse merite militare în contextul
luptelor antiotomane sau antihabsburgice. Avem
de-a face cu o extindere a cadrului nobiliar prin
integrarea şi asimilarea noilor aristocraţi în această
categorie socială. Este epoca de maximă afirmare a
nobilimii românesti
, si,
' în paralel, a aceleia sârbesti
din regatul Sf. Ştefan. Printre nobilii sârbi care
au profitat de oportunităţile perioadei, reuşind o
ascensiune socială importantă s-a numărat şi voievodul Milos Belmuzevic.
Nobilimea sârbească din Ungaria, spre diferenţă de aristocraţia originară locului, nu avea o
tradiţie seculară, ci se constituise din elita vechii
Serbii refugiată în regatul maghiar în mai multe
etape. Impactul otoman de la sfârşitul secolului al
XIV-iea a dus la o reevaluare a opţiunilor politice
a elitelor sârbeşti, care aveau de ales între colaborarea cu turcii sau refugierea spre zone mai sigure.
O parte a grupului elitar, şi nu numai, a ales cea
de-a doua variantă, optând pentru retragerea în
siguranţa oferită de regatul ungar. Primul potentat sârb stabilit în Ungaria la începutul secolului al
XV-lea a fost Oimitar, fiul regelui Vukasin. Regele
Sigismund de Luxemburg îi va oferi găzduire
precum şi demnitatea de castelan de Siria şi comite
de Zarand 1• În perioada imediat următoare, în contextul înaintării otomane spre teritoriile sârbeşti,
alţi reprezentanţi ai elitei de la sud de Dunăre îşi

.

· Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, Bd. Republicii, nr. 10,
e-mail: adimagina@gmail.com.
1
Silviu Dragomir, Studii din istoria mai veche a românilor
pe teritoriul diecezei arădane, în Idem, Studii de istorie medievalii, Cluj-Napoca (1998), 123.

vor găsi refugiul în spaţiul ungar. Cel mai important a fost despotul Stefan Lazarevic, fiul cneazului
Lazar, care va fi dăruit de Sigismund cu numeroase
posesiuni în întreg regatul maghiar. Prin tratatul
de la Tata, Stefan oferea Ungariei accesul la poziţii
cheie din Serbia şi deschidea un nou capitol în relaţiile sârbo-maghiare 2 • Urmaşul şi ruda sa, Djuradj
Brankovic, va moşteni titlul de despot şi posesiunile deţinute de Lazarevic în Ungaria, reuşind
prin donaţii şi achiziţii să acumuleze un domeniu
imens în care se regăseau şi posesiuni bănăţene 3 .
Prins între două puteri, Poarta Otomană şi Regatul
maghiar, Brankovic va oscila în fidelitatea sa faţă de
una sau alta, dovedindu-se la nevoie un mediator
între aceste state şi unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai status-quo-ului 4•
Până la moartea despotului Djuradj Brankovic
nu se poate vorbi de o imigraţie masivă a sârbilor în
Ungaria ci, cel mult, de prezenţe sporadice ca familiari sau slujbaşi pe uriaşele domenii deţinute de acesta
în tot regatul5. În anul 1459 statul medieval sârb
sucombă în urma cuceririi cetăţii Smederevo, centrul
politic al Despotovinei. Intrarea fortăreţei în mâinile
otomanilor a generat, în mai multe valuri, migraţia elitelor nobiliare şi a unei părţi a populaţiei sârbeşti spre teritoriile ungare, acolo unde puteau găsi
protecţia necesară6 • Primii refugiaţi au fost nobilii,
2
Pal Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei
Medievale 895-1526, Cluj-Napoca (2006), 257, 261; Yovan
Radonitch, Histoire des Serbes de Hongrie, Paris-BarceloneDublin (1919), 36-37.
3 Pescy Frigyes, Brfokovics Gyărgy racz despota birtokviszonyai Magyarorszagban es a racz despota czim, în Ertekezesek a
torteneti tudomdnyok korebiJl, Budapest (1877), 19-27.
• Pal Engel, op. cit., 308-309; Yovan Radonicch, op. cit.,
41-44.
5 Silviu Dragomir, op. cit., 124.
6
AJieKca l1BHli., Ucmopuja Cp6a y YzapcKoj 00 naoa
CMeoepeea 00 ceo6e noo lfapHojeeulieM (1459-1690),
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dintre care s-a detaşat de departe familia Jaksic. Fii
voievodului Jakfa s-au stabilit după 1460 în Ungaria,
fiind donaţi cu numeroase posesiuni în sudul regatului, printre care şi Nădlacul, cel care va da apelativul nobiliar al familiei: Jaksic de Nădlac7 • Odată cu
ei au venit şi 1200 de soldaţi împreună cu familiile,
care au fost asezati în posesiunile detinute de aristo'
'
'
craţii sârbi. Exemplul lor va fi urmat de noi valuri
de imigranţi, care vor sosi în intervalul 1480-1485.
Cele aproape 300.000 de suflete, dacă luăm în calcul
mărturiile contemporane, se vor stabili în Slavonia şi
în comitatele Bacs, Cenad, Arad, Torontal şi Timiş
modificând parţial structura etnică a regiunii. Regele
Maria s-a arătat favorabil prezentei sârbesti datorită
'
'
rolului militar asumat de către nobilii şi populaţia
sud-slavă, care urma să fortifice graniţa sudică a regatului în faţa pericolului otoman 8 •
Unul dintre cei mai importanti aristocrati sârbi
'
'
ajunşi în Ungaria după desfiinţarea Despotovinei a
fost voievodul Milos Belmuievic. Se cunosc puţine
informaţii despre acest personaj anterior venirii în
Ungaria. Era originar din părţile Zetei, familia sa
putând fi urmărită documentar începând din anii
'30 ai secolului al XV-iea. Fraţii Vuk şi Djuradj
Belmuievic s-au remarcat în luptele purtate în Zeta
în cadrul campaniilor antiotomane. Fiul lui Vuk,
Milos, a moştenit spiritul combativ al tatălui său,
implicându-se activ în luptele fară succes duse de
către~ voievodul Stefan Crnojevic contra veneţieni
lor. In urma campaniei turceşti din 1455 cea mai
mare parte a Zetei a fost ocupată. O mică porţiune
în jurul fortăreţei Medun a rămas în mâinile sârbilor, dar izolată de restul Despotovinei. Milos va
fi cel din urmă comandant al cetătii Medun, fiind
considerat „ultimul voievod al Serbiei în Zeta''. În
faţa presiunii otomane cetatea este predată turcilor
în 1456, Belmuievic retrăgându-se în partea liberă a
Despotovinei până când, din motive necunoscute, a
căzut în dizgraţia curţii din Smederevo. După 1459,
când teritoriul sârbesc a fost ocupat de otomani, el
s-a refugiat pe teritoriul ducelui Stefan. Din cauza
pericolului turcesc, în august 1464 cerea dreptul de
a intra pe teritoriul Dubrovnikului. Nu peste mult
timp de aici a plecat spre Ungaria, regele Maria permiţându-i să se stabilească în comitatul Timiş9.
Zagreb (1914), 5-7.
Borovszky Samu, A nagylaki uradalom tortenete, în
Ertekezesek a tiirtineti tudomdnyok kiiribol, Budapest (1900),
16-19; Yovan Radonitch, op. cit., 63-64; Lendvai Mikl6s,
Temes vdrmegye nemes csalddjai, I, Budapest (1896), 60.
H AneKca Msiili., op. cit., 6, 13-14; Yovan Radonitch, op. cit,
47-48.
9
CttMa li.ttpK011iili., CpncKa snaCTena y 6op6ii 3a o6Hosy
.llecnoTOBHHe în Mcmopuja CpncKOZ Hapooa, II, Beograd
(1982), 377-378.
7
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Alături de el a emigrat cel puţin o parte a familiei sale. Despre membrii familiei nu avem decât
date târzii, de la sfârsitul
secolului al XV-iea si' înce,
putui celui următor. Ştim că pe mama sa o chema
Olivera şi că a supravieţuit fiului său, deoarece este
menţionată la începutul sec~lului al XVI-lea 10 ,
după moartea lui Belmuievic. In lipsa unor dovezi
documentare concludente istoriografia a considerat
că Olivera ar fi fost de fapt soţia sa 11 , aspect eronat
pentru că, în realitate, aceasta s-a numit Veronica,
~şa cum apare menţionat într-un act din 1500 12 •
Impreună cu ea nobilul sârb a avut trei copii, fiii
Vuk şi Marko, şi o fiică, Milica, singura care i-a
supravieţuit, căsătorindu-se la începutul secolului
al XVI-iea cu Stefan Jaksic 13 •
O bună bucată de vreme nu există nici un fel
de informaţie despre situaţia potentatului sârb
din regatul ungar. Documentele nu fac nicio referire oficială asupra lui până în anul 1483. În mod
similar altor familii nobiliare sârbeşti, regele Maria
i-a donat şi lui o serie de posesiuni pentru diverse
merite militare. Donaţiile pentru servicii militare
au fost o constantă în cazul elitelor sârbeşti, mai
ales datorită implicării pe frontul antiotoman.
Spre exemplu, legislaţia din 1498 prevedea obligaţiile militare ale nobililor sârbi, în funcţie de
numărul de iobagi 14 • Aristocraţii sârbi trebuiau să
aducă în oastea regală un anumit număr de luptă
tori, Belmuievic fiind menţionat cu obligativitatea
participării alături de toţi husarii săi 15 . Aşa cum
reiese din testamentul său, voievodul a reuşit să
intre în posesia bunurilor funciare deţinute pe teritoriul bănăţean, în comitatul Timiş, la câţiva ani
după stabilirea pe teritoriile Coroanei maghiare 16 •
10
„generose domine O/mere, matris condam Belmosewjth de
Saswar" - Magyar Orszagos Leveltar (în continuare MOL),
Budapest, Diplomatikai leveltar (în continuare Dl.) nr. 26662
(25.04.1503); „Oliveriam matrem condam Mylos Belmosowyth"
- Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca (în
continuare BAC), colecţia Kemeny J6zsef, mss. KJ 288/D,
Appendix diplomatarii Transilvaniei, voi. VIII, f. 14; Anexa V
11
AneKca Msiili., op. cit., 27.
12
BAC, colecţia Kemeny J6zsef, mss. KJ 288/D, Appendix
diplomatarii Transilvaniei, voi. VIII, f. 14.
13
AneKca Msttli., op. cit., 27 care nu cunoaşte decât pe Vuk
şi Milica. Celălalt fiu, Marko, apare menţionat într-un act din
1496 - Dl. 26655. Anexa II.
14
CttMa li.ttpKosiili., CpncKH )!(ttBalb Ha HOBHM orlbWTHMa
în Mcmopuja CpncKoz Hapooa, II, Beograd (1982), 435.
15 Decr. III, Art. 22: „Belmusavith, cum omnibus huwronibus
suis'' - Corpus juris Hungarici. Magyar tiirvenytdr 1000-1526,
I, coord. Markus Dezso, Budapest (1899), 608.
16
Testament editat de AneKca Msiili., HeKonttKo li.ttpttncKHX
cnoMeHHKa H3 XVI H XVII BeKa în Vjesnik kr. hrvatskoslavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva, Zagreb (1913),
93. Anexa IV Mulţumesc domnului VladimirTomasevic din
Belgrad care mi-a procurat acest material.

Este vorba despre Sasvar, care îi va da şi particula
nobiliară - Belmuievic de Sasvar - Deg, Ianova,
Kisgyarmat şi Sypko, toate situate în proximitatea
orasului Timisoara. Din acelasi testament aflăm că
'
'
'
Sasvarul a ajuns în mâinile sale ca răsplată pentru
participarea la campaniile duse de către regele Maria
în Silezia în anul 1474 17 • Alături de târgloppidum
acolo functiona
si
dacă
,
, o fortificatie,
, însă nu stim
,
construirea acesteia i se datorează lui Belmuievic,
pentru că este pomenită doar într-o împărţire de
bunuri de la mijlocul secolul al XVI-lea 18 •
Prima menţiune sigură a nobilului sârb, după
stabilirea în Ungaria, datează din 21 decembrie
1483, când regele Maria, pentru serviciile credincioase şi participarea la luptele cu turcii, scoate din
pertinenţele cetăţii Timişoara posesiunile Maysa şi
Paznad sile donează lui Milos Belmuievic 19 • Intrat
' nobilimii regatului el s-a străduit să îşi
în rândul
sporească patrimoniul funciar prin cumpărări,
zălogiri sau beneficiind de bunăvoinţa regală. În
anul 1487 alte trei moşii se vor adăuga domeniului
bănătean: Munar si Gedesz, în comitatul Cenad si
'
'
'
Ortisoara în comitatul Timis 20 • La o dată nepreci''
'
zară în stăpânirea sa vor ajunge prin donaţie regală
şi aşezările Feyereghaz, Feketic şi Bozyabokor, din
comitatul Bâcs. În 1496 nobilul sârb obţine reconfirmarea drepturilor sale în cele două posesiuni
din Timiş primite în 1483 şi cele din comitatul
Bâcs, printr-un act de nova donatio 21 • Menţionarea
alături de el a fiilor săi Marko si Vuk a avut, fară
'
îndoială, rostul de a-i cuprinde juridic în dreptul
de moştenire. Doi ani ani târziu, în 1498, voievodul reuşeşte să achiziţioneze de la Francisc şi
Gaşpar de Fanchkalaka posesiunile Peterlaka,
Peterfalva şi şapte predii grupate sub numele de
Kador (Cadăr, judeţul Timiş) 22 • În document apar
amintiţi doar Milos şi fiul său Vuk, fapt ce duce
spre concluzia că celălalt băiat, Marko, a decedat
între timp. În total, Belmuievic a deţinut 22 de
posesiuni, dintre care cea mai mare parte se aflau în
Banat, respectiv două în comitatul Cenad şi 17 în
comitatul Timiş. De asemenea, pe domeniile sale,
voievodul pare să fi încurajat stabilirea populaţiei
sârbeşti, într-un mod similar cu cele întâmplate
17
Ibidem: H nAK
cl\8ilrnxi. CR€1\TOM8 KP""'°
MATem8 8 Gl\H~illE ... AAA€ M'i° KpM MATemrni.
llIAUJRApb. Pentru participarea la luptele din Silezia,

Idem, Mcmopuja, 8.
18
„Castrum Sasvar cum oppido" - MOL, Magyar Kamara
archivuma, E 148, Neo Regestrata Acta, fasc. 759, nr. 43.
1
9 Dl. 26646. Anexa I.
20
Dl. 19232: „possessionem ... Munar, Gedesz in Chanadiensi
et Kakath in 7hemesiensi comitatibus existentes et habitarum".
21
Dl. 26655. Anexa II.
22
Dl. 36849. Anexa III.

în cazul familiei JaksiC2 3 . Spre finalul secolului al
XV-iea iobagii înregistraţi în localitatea de reşe
dinţă, Sasvar, au nume cu rezonanţă maghiară24 ,
pentru ca, în prima jumătate a secolului al XVI-iea
numele slave să devină tot mai frecvente în posesiunile stăpânite de acest nobil: Jowan waywoda de
Saswar vicinus et commetaneus, Radych Popowyth,
Raychyn de Saswar, Petrus Zeremy de eadem Saswar,
Radoza llowchewyth de eadem Saswar et Michael
waywoda de Jenew vicinus, Nicolaus Nicolo dictus
et Raya Lazarowyth de Naghgyarmath comprovinciales, Georgius Rogathewyth, Wgles Lazarowyth,
Georgius filius Radowan de eadem Jenew; Marco de
Jenew, Stephanus Zerbony de Saswar2 5• Cel mai probabil sub titulatura de voievod, cu care apar menţi
onate anumite personaje, se ascund de fapt oficialii
sau familiarii aristocraţilor sârbi de pe posesiunile
respective, care ~unt înregistraţi cu funcţia militară deţinută26 • ln jurul nobililor reprezentativi,
despre care avem toate motivele să credem că şi-au
păstrat limba şi formaţia culturală slavonă, au fost
dieci si călugări cunoscători ai scrisului, asa cum o
'
'
dovedesc
însemnările cu chirilice pe verso-ul diverselor documente care le-au aparţinut 27 • Chiar testamentul voievodului sârb a fost scris de diaconul
Marko, iar printre beneficiari s-a numărat călugă
rul Timotei, venit tocmai de la muntele Athos şi
ţinut de către Belmuievic în preajma sa 28 • Prezenţa
oamenilor bisericii presupune cel puţin o minimă
organizare în domeniul ecclesiastic, atât în mediul
privat cât si la nivelul comunitătilor sârbesti, acesti
nobili sud-slavi fiind creditaţi ~a întemei~tori s;u
patroni a unora dintre bisericile şi mănăstirile
bănăţene din veacurile XV-XVl 29 •
1

Se poate exemplifica cu cazul Nădlacului din comitatul
Cenad sau al Felnacului din comitatul Arad a căror componenţă etnică se modifică în urma colonizărilor cu populaţie
sârbească - Borovszky Samu, Csandd vdrmegye tortenete
17I 5-ig, II, Budapest (1897), 179, 423.
24
Stephanus Therek, Petrus Myko, Michaelis Benedictus,
Paulus Elew, Petrus Bal, Martinus Literatus, Michaelis Kenez,
Johannes Seseldy, Lucas et Benedictus Kerekes - Dl. 19619.
21 Dl. 26685. În afara posesiunilor Sasvar, Ianova sau Giarmaea
documentele mai surprind prezenţe sârbeşei şi la Deg, ale sat
fose în posesia lui Belmuzevic unde apare un „Nicola Lepssjn
de possessione Deegh" - Adrian Magina, Hotarele şi domeniul
oraşului Timişoara în 1539, în Banatica, 19 (2009), 73.
26
Astfel de voievozi mai apar şi pe domeniile JakSic unde
spre exemplu la Felnac întâlnim un „Ladislaus wayvoda de
Fellak'; „Lado wayda in Fellak" - Dl. 18994, Dl. 19092.
27
Spre exemplu: Dl. 31154, Dl. 29840, Dl. 26651,
Dl. 26646, Dl. 26655, Dl. 36849, MOL, F 17, Cista comitatuum Csanad, nr. 14.
28
AneKca Jlfswh, HeKonttKo, 93-94.
29
JlfnapttoH 3epeMCKH, CpncKu MaHacmupu y EaHamy
23

Hjuxoa nocmaHa4, npoumocm u oOHouiaj npeMa PyMyHuMa,

Sremski Karlovci (1907), passim; Yovan Radonitch, op. cit,
109-110; Dumitru Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului
Medieval, Cluj-Napoca (2007), passim.
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În ultimii ani ai secolului al XV-iea, Milos va
suferi o pierdere grea prin moartea în luptele cu
turcii a celuilalt fiu al său, Vuk. Se pare că decesul
acestuia l-a afectat destul de mult, pentru că în
8 septembrie 1500, îşi redacta testamentul, considerat primul act cu chirilice rămas de la sârbii stabiliţi în Ungaria 30 • Ca ultimă dorinţă, îşi împărţea
bunurile între rude, apropiaţi şi servitori. Printre ei
se numărau mama, soţia şi fiica, Marku Radanovic,
care primea Maysa şi Paznad, Stepan Pribenovic
care obţinea Deg şi un anume Jova, care rămânea
cu Sypko (Şipsov). Fiind un bun creştin ortodox
lăsa o sumă consistentă călugărului Timotei, sumă
ce urma să fie dusă la o mănăstire de la muntele
Athos, fără îndoială pentru iertarea păcatelor din
timpul vieţii. Bunurile sale imobile, dintre care de
cea mai mare importanţă par să fi fost caii, erau
împărţiţi între cei menţionaţi anterior 31 • A murit
la scurtă vreme după ce şi pus în ordine problemele succesorale pentru că, în 16 noiembrie
acelaşi an, regele Vladislav II poruncea comitelui de Timiş, Josa de Som, să ia sub protecţia sa
pe Olivera, mama, Veronica, soţia şi Milica, fiica
defunctului Belmuzevic32 , măsură reiterată un an
mai târziu când regele personal lua sub protecţia
sa pe Milica33 •
Odată cu Milos familia Belmuievic s-a stins
linia masculină. Despre soţia sa nu mai avem nicio
informaţie ulterioară, însă există un act din 1503
prin care mama sa reclama împreună cu nobilii
Jaksic prădarea posesiunii Munar din comitatul
Cenad, de către anumiţi nobili, pagubă evaluată
la peste 60 de florini aur 34 • Prin căsătoria fiicei lui
Milos cu Stevan Jaksic o parte din moşiile sale au
ajuns în mâna acestei familii. Centrul stăpânirilor
sale, Sasvarul, precum şi alte sate deţinute în comitatul Timiş, au intrat în posesia unei alte familii de
origine slavă, Bradach 35 , care va folosi la rândul ei
particula nobiliară de Sasvar. În 1529, din cauză
că au susţinut cauza lui Ferdinand de Habsburg,
membrilor familiei Bradach le vor fi confiscate
30

AJieKca J1s11n, HeKOJll1KO, 93-94; Magyarorszag es Szerbia
oklevelrara 1198-1526, (în continuare
Magyarorszag es Szerbia) ed. lhall6czy Lajos, Ăldassy Antal
în Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, XXXIII,
Budapest (1907), 299 unde apare men~iunea testamentului
scris în sârbă cu chirilice: „testamenti sui servianis scilicet
litteris scripti". Pentru problemele de datare a documentului
vezi anexa IV nota 1.
31
AneKca Ji1s11n, HeKon11Ko, 94.
32
BAC, coleqia Kemeny J6zsef, mss. KJ 288/D, Appendix
diplomatarii Transilvaniei, voi. VIII, f. 14;
33
Magyarorszag es Szcrbia, 297-298.
kăzti ăsszekăttetesek

34

Dl. 26662.
35 Încă din 1505 Ştefan Bradach era men~ionat în stăpânirea
Sasvarului: „Stephanus Brad4ch de Saswar" - Dl. 38442.
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fostele posesiuni ale lui Belmuzevic şi donate de
către regele Ioan Szapolyai lui Marko Jaksic 36
care reuşea în acest fel să preia întregul domeniu
deţinut anterior de ruda sa. Destinul acestor posesiuni a fost să rămână pe mâini sârbeşti până la
căderea Banatului sub otomani, ultimul proprietar
al Sasvarului fiind nobilul Nikola Cerepovic37 •
Cazul lui Milos Belmuievic este unul reprezentativ pentru evoluţia elitelor sârbeşti din regatul
Ungariei. Nevoit să emigreze din Vechea Serbie
voievodul din Zeta a reuşit, datorită serviciilor
militare prestate coroanei ungare, să îşi constituie
un domeniu reprezentativ în comitatele bănăţene
şi să se încadreze în rândul nobilimii regatului.
Prezenţa sa în Ungaria surprinde fidel modul în
care populaţia sârbească a reuşit să se integreze în
noul cadru politic şi social oferit de realităţile regatului Sfântului Ştefan în a doua jumătate a secolului al XV-iea.

ANEXE

I
1483, decembrie 21, Buda
Original: Dl. 26646, hârtie, sub text urme ale
peceţii aplicate în ceară roşie.
Ediţie: A Magyarorszdg es Szerbia kozti osszekottetesek
okleveltdra 1198-1526, ed. Thalloczy Lajos,
Aldassy Antal în Monumenta Hungariae Historica.
Diplomataria, XXXIII, Budapest, (1907), 276-277.
Regele Matia Corvin donează posesiunile Maysa şi
Paznad, din cuprinsul domeniului cetăţii Timişoara,
nobilului Mi/of Belmuievic pentru meritele sale în
luptele cu turcii.

Nos, Mathias, Oei gratia rex Hungarie,
Bohemie, etc. memorie commendamus tenore
presencium significantes quibus expedit universis,
quod nos attentis et consideratis fidelitate et
serviciis nobilis Mylos Belmosowyrh, que ipse
nobis et regno nostre ab eo tempore, quo deserta
societate et derelicto turcorum obsequiis ad
observacionemque Christianitatis et vere fidei
confugit, exhibuit et impendit, volentesque horum
intuitu eidem de statu honesto providere et ut ex
liberius fervenciusque nobis et regno nostro contra
ipsos turcos fidei hostes obsequatur, possessionem
36

Lendvai Mikl6s, op. cit., 34-35, 60.
Amintit într-un act din a doua jumătate a secolului al
XVI-iea „quond4m Nicolai Cherepuit de Sasvar" - AneKca
Ji1s11n, J1cmopuja, 183, nota 11.
37

Maysa 1 vocatam ac predium Paznad2, sub dicione
et territorio castri nostri Themeswariensis
habitam et existentem, simulcum cunctis eiusdem
utilitatibus et pertinenciis quibuslibet eidem Mylos
Belmosewyth 3 pro loco descensus sui dedimus et
concessimus, ut videlicet possessionem et predium
huiusmodi ex gratia et benivolentia nostra utendi
et fruendi habeat potestatem, ita tamen, quod
ipse cum suis adherentibus et ad se pertinentibus
contra ipsos turcos nobis et successoribus nostris
regibus et sacre dieri regni nostri corone fi.deliter
serviat et servire teneatur, imo damus, donamus
et concedimus salvo iure aliena harum nostrarum
vigore et testimonio literarum mediante, quas in
formam nostri privilegii redigifaciemus dum nobis
in specie fuerint reportate.
Datum Bude, in festo Beati ThomeApostoli, anno
Domini millesimo quadrigentesimo octuagesimo
tercio, regnorum nostrorum Hungarie etc., anno
vigesimo sexto, Bohemie vero quinto decimo.
Ad relacionem Thome de Erdewd, prespositi
Tituliensis
Verso: Anno 1483, Majsa et predium Paznad,
in territorio Thomosvariensi.
Însemnare în limba sârbă: 3A MoHw8 H IIA3HAT
(Pentru Maysa şi Paznad).
I. Localitate dispărută, aflată în apropiere de Timişoara, la
nord est de Utvin.
2. Localitate dispărută, aflată înrre Satchinezşi Becicherecul
Mic.
3. Astfel în text.

II
1496, iulie 2, Buda
Original: Dl. 26655, hârtie, sub text rămăşite ale
peceţii aplicate în ceară roşie.
Regele Vladislav II conferă, cu titlu de nouă donaţie,
mai multe posesiuni împreună cu toate cele ce ţin
de ele în comitatele Timiş şi Backa, nobilului Mi/of
Belmuievic şi fiilor săi Vuk şi Marko.
Nos, Wladislaus, Oei gratia rex Hungarie et
Bohemie etc., memorie commendamus tenore
presencium significantes quibus expedit universis,
quod nos attentis et consideratis fidelitate et
serviciis fidelis nostri egregii Mylws Belmosewyth
de Saaswar, per eum sacre imprimis cuius regni
nostre Hungarie corone deindeque majestati nostre
pro locorum et temporum varietate cum omni
semper fidelitatis constancia exhibitis et impensis,

possessiones suas Mayssa 1 et Paznad2 in Themesiensi,
item Feyereghaz3 et Feketheghaz4 vocatas, necnon
predium Bozyabokor5 nuncupatum in Bachiensi
comitatibus existentem et habitum, in quorum
pacifico dominio idem se ex donacione et collacione
serenissimi principis condam domini Mathie, regis
Hungarie et Bohemie, etc., immediati predecessoris
nostri felicis recordacionis de certis iam temporibus
perstitisse, persistereque asserit etiam deputati
simulcum omni iure nostro regio sic quod in eisdem
qualitercunque haberemus eedem et idem nostram
ex quibuscunque causis vys 6 modis et racionibus
concerneret majestatem simulcum cunctis suis
uitlitatibus et pertinenciis, quibuslibet terris scilicet
arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis,
campis, fenetis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus,
vineis, vinearumque promontoriis, aquis, fluviis,
piscaturis, aquarumque decursibus, molendini
et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet
utilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus
quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis veris
metis et antiquis premissis sit, ut prefertur stantis
et habentis memorato Mylws Belmosewych 7 et per
eum Vok et Marco, filiis suis, ipsorumque heredibus
et posteritatibus universis nove nostre donacionis
titulo dedimus, donavimus et contulimus, immo
damus, donamus et conferimus iure perpetuo
et irrevocabile tenendis, possidendis pariter et
habendis salvo iure aliena harum nostrarum vigore
et testimonio litrerarum mediante, quas in formam
nostri privilegii redigifaciemus dum nobis in speciue
fuerint reportate.
Datum Bude, in festo Visitationis Gloriossisime
Virginis Marie, anno
Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo sexto, regnorum
nostrorum Hungarie etc. anno sexto, Bohemie
vero vigesimo quinto.
Ad relacionem egregii Laurencii Bradach,
cubicularii Regie Maiestatis
Verso: Mayssa
Paznad in Themesiensi
Fejeregyhaz et
Feketeegyhaz et predium
Bozzabokor in comitatu Bachiensi
Comitatus Themesiensi et Bachiensi, pro Mylo
Belmosthevith donacio.
Însemnare în limba sârbă: HORA AOHAiţHA 3A
(Nouă donaţie pentru Feketeegyhaz)

Cl>EKETHXA3

1. Localitate dispărută aflată în apropiere de Timişoara, la
nord est de Utvin.
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2. Localitate dispărută aflată între Satchinezşi Becicherecul
Mic.
3. Localitate dispărută aflată în apropiere de Feketic,
Serbia.
4. Feketic, Serbia.
5. Localitate dispărută situată în zona Feketic, Serbia.
6. Astfel în text.
7. Astfel în text.

III
1498, 1nai 12,Arad
Original: necunoscut.
Copie de epocă: Dl. 36849.

aliis ipsoru1n iuribus possessionarias et bonis
equivalentis contentabunt ad quod se nostro in
consectu obligaverunt haru1n nostraru1n vigore et
testi1nonio literaru1n 1nediante.
Datu1n sabbato proxi1no ante do1ninica1n
Cantate, anno Do1nini 1nillesi1no quadrigentesi1no
nonagesi1no octavo.
Verso: Anno 1498
Peterlaka
Peterfalva
Kador in The1nesiensi
Înse1nnare în li1nba sârbă: AAAE KpM rocnOAAp8
4

Ep4A44€R0 HM4H1i

Capitlul de Arad adevereşte că Francisc şi Gaşpar de
Fanchlaka au zălogit mai multe posesiuni ale lor din
comitatul Timiş nobilului Milof Belmuievic pentru
suma de 200 florini aur.
Nos,
Capitulu1n
Ecclesie
Orodiensis,
1ne1norie co1n1nenda1nus per presentes, quod
Franciscus et Caspar de Fanchlaka honera et
quelibet grava1nina fratru1n proprinquoru1n et
consangvineoru1n ipsoru1n super se assu1nentis,
cora1n nobis personaliter contituti sponte confessi
sunt et retulerrunt in hunc 1nodu1n: quod ipsi ad
presens necessitate conpulsi duo predia ipsoru1n
Peterlaka 1 et Peterfalwa2 necnon alia septe1n predia
01nnia hoc no1nine Kador 3 vocata1n, necnon in
co1nitatu The1nesiensi existentes habitas, cu1n
cunctis eorunde1n utilitatibus et pertinenciis
quibuslibet ad easde1n de iure et ah antiquo
spectantis et pertinere debentis, terris scilicet
arrabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, ca1npis,
pascuis, fenetis, fenilibus, aquis, fluviis, piscinis,
piscaturis, silvis, ne1noribus, 1nontibus, vallibus,
collibus, pro1nontoriis et generaliter quaru1nlibet
utilitatu1n integritatibus quovis no1ninis vocabulo
vocitatis egregio Mylos Bel1nosawyd de Saswar et
Wok, filio suo, pro ducentis florenis auri plene,
ut dixerunt ah eisde1n ia1n levatis et receptis
obligassent et i1npignorassent, i1no obligaverunt et
i1npignoraverunt nostri in presencia1n tali1nodo,
ut du1n et que ipsis facultas redi1nentis suppeteret
et tune reabitis ide1n Mylos prescriptis ducentis
florenis eade1n predia cu1n pretactis utilitatibus
et pertinentiis quibuslibet, eisde1n iure 01nni
litigis et difficultate re1nittere et resignate debeatis
et tenea1nini, assu1n1nens nichilo1ninus eosde1n
in pacifico do1ninio earunde1n infra te1npus
rede1npcionis propriis ipsoru1n laboribus et
expesis protegere, iuri et conservate, pro se non
possent aut non curarrent, eo tune eosde1n cu1n
140

(A dat regele domnului averea lui Bradach) 5•
1. Localitace dispărută, aflată la nord vest de Stamora
jud. Timiş.
2. Localitate dispărută, situată în zona Dragşina-Sârbova,
jud. Timiş.
3. Cadăr, jud. Timis.
4. În acest caz, înse~narea pare să se refere la episodul din
1529-1530 când posesiunile lui Ştefan, Emeric şi Ioan
Bradach de Sasvar, stăpânite anterior de Belmuievic, le sunt
confiscate, din cauză că au trecut de partea lui Ferdinand,
şi donate familiilor JakSic şi Kendeffy - Lendvai Mikl6s,
Temes vdnnegye nemes csalddjai, voi. I, Budapest, (1896),
34-35. Pare credibil ca pe acrele lui Belmuievic, ajunse cel
mai probabil la familia Jaksic din cauza legăturii de rudenie,
să existe astfel de însemnări legate de episodul din 15291530 când Marko Jaksic primeşte averea familiei Bradach.
5. Mulrumesc domnului prof. univ. dr. MiodragJovanovic,
fost cadru didactic la seqia de Istoria artei din cadrul
Facultăţii de Filozofie din Belgrad, care mi-a oferit datele
esenţiale pentru înţelegerea acestor însemnări în limba
sârbă. De asemenea aduc mulţumiri domnilor dr. Costin
Feneşan şi dr. Viorel Achim pentru bunăvoinţa de care au
dat dovadă în privinţa descifrării însemnărilor respective.
Română,

N
8 septe1nbrie 1500 1
O copie scrisă pe hârtie, în li1nba sârbă cu chirilice,
se păstra în 1913 în Arhiva Naţională Maghiară
(Magyar Orszagos Leveltar), în colecţia Ly1nbus,
având patru peceţi aplicate.
Ediţie:

ArreKca J1s11h, HeKOJIMKO h11p11rrcKMX
crroMeHMKa M3 XVI M XVII BeKa în Vjesnik kr.

hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga
zemaljskoga
arkiva, Zagreb, (1913), 93-94, fară a indica
exact fondul (sub titulatura de Ly1nbus există 1nai
1nulte colecţii docu1nentare păstrate în diverse
fonduri ale Arhivelor Naţionale Maghiare) şi cota
docu1nentului.

Testamentul voievodului sârb Milof Belmuievif

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Noi voievodul Milos Belmuzevic binecredincios
în Hristos Dumnezeul credinţei am plecat de la
păgâni în ţara 3 Ungurească în zilele luminatului
crai Mateiaş, la Luminăţia Sa creştină în credinţă
şi la toţi mai marii şi mai micii domni creştini care
în acea vreme slujeau Luminăţia coroanei. Şi noi
pe Luminăţia Sa am început a o sluji drept şi cu
credinţă şi luminatul crai Mateiaş văzând slujba
noastră dreaptă şi credincioasă, cu ajutorul lui
Dumnezeu şi încuviinţarea mai marilor domni
unguri, ne-a dat craiul Mateiaş pentru slujba
noastră posesiunile Maysa4 şi Poznad 5 în comitatul 6
Timişoarei, iar după aceea ne-a dat Mateiaş, mie şi
urmaşilor mei, posesiunile Feketihaz7 , Ferkihaz8 şi
seliştea Bozia-Bokor9 în comitatul6 Bacs. Şi iară ne-a
dat si în comitatul 6 Cenad Munarul1° si Gedusul 11
'
'
'
si Kokot 12 în comitatul6 Timisoarei si plată pentru
'
'
'
slujba noastră 8 măsuri 13 de ducaţi. Şi iară am slujit
luminatului crai Mateiaş în Silezia şi am primit
răni şi mi-am vărsat sângele şi, pentru sângele
meu, mi-a dat craiul Mateiaş posesiunea Şaşvar 14 •
Şi am cumpărat pe bani în comitatul 6 Timişoarei,
Enovo 15, jumătate din Şipsova 16 şi jumătate din
Giarmata Mică 17 • Şi această posesiune a noastră
luminatul rege Laslov 18 ne-a dat-o ca nouă danie.
Si toată această multă avere scrisă am avut-o noi cu
' Vuk. Si a fost voia lui Dumnezeu ca fiul Vuk
fiul
'
să plece către Domnul, (căci) turcii l-au omorât
(când era) în slujba craiului ungur, Sfintei Coroane
şi Tării Ungureşti, iar eu văzând că am rămas fără
fiu am cerut milă şi slobozenie de la luminatul
crai Laslov şi de la toată nobilimea ungurească
ca la moartea mea să fiu slobod să las domeniul
meu săracilor mei, urmaşilor mei şi slujitorilor
dragi sufletului meu. Şi a fost voia craiului Laslov
şi a marii nobilimi ungureşti şi la acelea mi-a dat
slobozenie şi carte pe Şaşvar, pe Moysa şi Poznad
în 4000 de ducati. Si a fost voia lui Dumnezeu, ce
' '
a trimis pe noi mâna sa, şi noi am cunoscut şi am
văzut că din această lume vom pleca. Şi am chemat
pe părintele duhovnicesc, care a stat la noi, din
Sfântul Munte 19 , călugărul Timotei şi lui m-am
spovedit. Şi am lăsat din domeniul meu lui Marku
Radanovic, Moysa şi Poznad, şi am lăsat lui Stepan
Pribenovic, Deg care a fost zălogit la mine, şi am
lăsat lui Jova, Şipsovul, iar mai multe alte sate scrise
ca domeniu al meu le-am lăsat maicii mele, soţiei
şi copilului care mi l-a dat Dumnezeu. Iar bunurile
miscătoare ce le-am avut: cai, argintărie, lamuri
'
'
şi alrele 20 , piese de harnaşament 21 , de la mic la
mare, le-am lăsat pentru sufletul meu, iar sufletul

l-am lăsat în grija mamei ca ea să mi-l spele22 • Iar
din cai i-am lăsat unul2 3 cu tot echipamentul lui
Stepan Pribenovic. Lui Marku Radanovic un alt
cal2 4 cu tot echipamentul. Lui Jova alt cal 25 cu tot
echipamentul. Şi i-am lăsat călugărului Timotei
din bunurile miscătoare 100 de ducati să-i ducă la
'
'
Sfântul Munte.
Şi la acest testament au fost martori doamna
Ela, apoi soţia lui Dimitrie Jaksic şi fii ei Jovan şi
Dimitrie Stepan Jaksic, Sibin Janos şi în al patrulea
rând soţia lui Dimitrie, Ela, şi în al cincilea rând
soţia lui Jovan şi călugărul Timotei care m-a
spovedit. Diaconul Marko a scris în faţa acestor
mai mulţi oameni după cum am poruncit. S-a
scris acest testament în anul 7004 (7009) 1 luna
septembrie a opta zi, într-o marţi.
1. Sima Cirkovic, CpncKa a11acre11a, 378, nota 14
considera că data slavonă a documentului ar indica anul
1495, dar aceasta nu corespunde cu realitatea istorică.
Vuk, fiul lui Belmuzevic, apare ca mort în testament însă
un document din anul 1498, Dl. 36849 (anexa III), îl
menţionează în viaţă, ceea ce conferă valabilitate datării în
anul 1500 propuse de către A. Ivic mai ales că 8 septembrie
a picat în acel an într-o zi de marţi. Se poate ca diaconul
Marko cel care a redactat testamentul, ori editorul actului,
în 1913, să fi încurcat slovele care redau cifrele 4 şi 9, astfel
să fi scris după era bizantină 7004 (1495) în loc de 7009

(1500).
2. Ţin să aduc mulţumiri pe această cale părintelui dr. Vasa
Lupulovic, preotul parohiei ortodoxe sârbe din Reşiţa,
de ajutorul căruia am beneficiat la traducerea acestui
document.
3. În text Apc.m„ din lb. maghiară, orszag=ţară.
4. Localitate dispărută aflată în apropiere de Timişoara, la
nord est de Utvin.
5. Localitate dispărută aflată între Satchinez şi Becicherecul
Mic.
6. În text MErH, din lb. maghiară megye=comitat.
7. Localitate dispărută aflată în apropiere de Feketic,
Serbia.
8. Feketic, Serbia.
9. Localitate dispărută situată în zona Feketic, Serbia.
1O. Munar, jud. Arad.
11. Localitate dispărută aflată la nord de Munar, jud. Arad.
12. Orţişoara, jud. Timiş.
13. În text WCAM CAT. Ultimul cuvânt, CAT, exprimă o
unitate de măsură. Probabil 800 de ducafi.
14. Localitate dispărută situată la nord-est de Timişoara.
15. Ianova, jud. Timiş.
16. Localitate dispărută aflată în apropiere de Bărăteaz,
jud. Timiş.
17. Localitate dispărută situată la nord-est de Timişoara,
în apropiere de Giarmata.
18. Vladislav II Jagello regele Ungariei (1490-1516).
19. În text, GBETE rope, Sfântul Munte =Athos.
20. În text KABAAE. XOTA3E. Termeni dificil de identificat.
Posibil ca primul să se refere la chiria pentru pivniţă, iar al
doilea la un anume tip de coş.
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21. În text

83AE,

cuvânt ce poate fi tradus prin zăbale sau

hăruri.

22'. În text,

AA MH WHA 34 A8w8 wnpMra,

în sensul de să

se roage pentru sufletul meu.

23. În text KWHli\ MHBErOBL\A, calul lui Alibeg. Posibil să se
refere la un cal turcesc sau de rasă turcească.
24. În text KOHra pAKAC(A). Probabil este vorba de un
anume tip de cal, neînvăţat sau sterp.
25. În text KOHra ~HHA lio. La fel ca în cazurile anterioare
pare să fie vorba de o anume rasă sau tip de cal, posibil un
cal folosit la treierat.
0

V
1500, noiembrie 16, Bacs
Originalul, astăzi pierdut, se păstra în prima
jumătate a secolului al XIX-lea în arhiva
Conventului de Cluj-Mănăştur, având pecete
aplicată sub text.
Copie: Biblioteca Academiei Române, filiala ClujNapoca, colecţia Kemeny J6zsef, mss. KJ 288/0,
Appendix diplomatarii Transilvaniei, vol. VIII, f. 14.
Regele Vladislav II ia sub protecţia sa pe Olivera,
mama, Veronica, soţia si Milica fiica răposatului Milos
Belmuievic, împreună cu toate bunurile lor şi cere
comitelui de Timiş Josa de Som să le protejeze ca atare.
Ladislaus 1, Oei gratia rex Hungarie, Bohemie,
etc. fidelis nostro magnifico Jose [de Som] comiti
Themesiensi et Partium regni Hungarie inferiorum
capitaneo generali, salutem et gratiam. Cum nos
generosas dominas Oliveriam matrem condam
Mylos Belmosowyth ac Veronicam consortem, nec
non Mylitham puellam filiam eiusdem, simulcum
universis possessionibus, portionibusque et iuribus
possessionariis ac rebus et bonis suis, quibusvis
iustis utpote et legitimis, in nostram regiam
recepimus protectionem et tutelam specialem,
viceque et in persana Maiestatis nostrae, vestrae
commiserimus tuitioni, fidelitati igitur vestrae
harum serie firmiter praecipiendo mandamus,
quatenus statim receptis praesentibus, praefatas

142

dominas Oliveriam, matrem et Veronicam,
consortem, nec non Mylitham puellam filiam dicti
Mylos Belmosowyth in praedictis possessionibus,
portionibusque possessionariis ac rebus ac bonis
universis iustis, ut praefertur et legitimis ( ... ) 2
impetitor: tueri, protegere et defensare debeatis
nostrae Maiestatis in persana et auctoritate
praesentibus vobis in hac parte ad tributa et iustitia
mediante. Secus non facturi. Praesentibus perlectis
exhibenti restitutis.
Darum Bachiae feria secunda proxima
post festum beati Bricii episcopii et confesoris,
anno Domini millesimo quigentesimo.
Relacio Sigismundi Thurzo secretarii Regiae
Maiestatis
1. Corect Wladislaus.
2. Lipsă în copie, neputând fi transcris din cauza
deteriorării originalului.

A SERBIAN NOBLEMAN FROM :XVth
CENTURY BANAT: MILOS BELMUZEVIC
(Abstract)
The reign of King Marthias Corvinus (1458-1490)
was the peak of the medieval Hungarian kingdom in
the politica!, economic and territorial expansion. This
period favored rhe rise of the elites especially those who
have argued of various military honors in the context
of anti-Ortoman and anti-Habsburg struggles. In front
of the Ortoman advance in Balkan Peninsula, a part of
Serbian nobility took refuge in Hungary, among them
being the voyvode Milos BelmuzeviC. Hai! from Old
Serbia, he settled in Banat in Timiş Counry, where will
constitute an important domain by donations and purchases. In his areas colonized Serbian population and
continued to maintain ethnic and linguistic specificity.
His will written in 1500 is the first act with Cyrillic
writing of the Serbs from Hungary. Left without a male
heir, after the death of his sons in fighting the Turks,
his possessions were lefe to Jaksic and Bradach families.
Belmufevie's career is typical of how the Serbian elite
have managed to fit in the politica! and social framework offered by St. Stephen kingdom.
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DREPTUL DE TÂRG ŞI PROCESUL DE URBANIZARE.
CAZUL FELNAC
Livia Magina •

Cuvinte cheie: drept de târg, proces de urbanizare, familia jakiic, Felnac
Keywords: market right, urbanization process, jakiic family, Felnac

tudiul de faţă doreşte să ilustreze, prin intermediul a două documente inedite, modul
în care o aşezare poate evolua rapid din stadiul
de loc pustiu la acela de târg, în condiţii politicoeconomice favorabile. Este vorba despre o aşezare
din Câmpia Vingăi, la sud de Arad, poziţionată pe
malul stâng al Mureşului - Fellak, astăzi Felnac,
judeţul Arad.
Evolutia asezărilor si aparitia vierii urbane
au fost subiect istoriografic încă din secolul al
XIX-lea 1• Teoriile şi ipotezele emise, reactualizate şi
îmbogăţite, privitoare la geneza şi evoluţia localită
ţilor în general, se pot aplica în cazurile particulare
ale diverselor localităţi. Una dintre cele mai uzuale
teorii este aceea a evoluţiei sat-târg-oraş, fie în proximitatea unei cetăţi, fie pe domeniul mănăstiresc,
la interferenţa deal-câmpie, deal-munte, pe cursurile de râu, de-a lungul sau la interferenţa rutelor
comerciale 2•
Succesiunea foris-oppidis-civitas nu este obligatorie si definitivă, oscilatii evidente având loc în
'
.l
cazul multor localităţi. ln acest sens sunt reprezentative cazurile Lipovei sau al Caransebeşului,
numite în documente când civitas, când oppidum.
Obţinerea dreptului de târg nu este suficientă
asezării, fiind nevoie, în
Pentru urbanizarea vierii
'
'
acelaşi timp, de parcurgerea unor coordonate de

S

)

I

)

J

J

natură juridică şi administrativă 3 .
Existenţa unei pieţe locale în multe aşezări,
chiar fără acte oficiale, este un fapt binecunoscut.

· Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, Bd. Republicii, nr. 10,
e-mail: liviamagina@yahoo.com.
1
Rusz-Fogarasi Eniko, Privil.egiil.e şi îndatoriril.e oraşelor din
Transilvania voievodala, Cluj-Napoca, (2003), passim.
2
Laurenţiu Rădvan, Consideraţii istorice privitoare la
evoluţia oraşelor din regarul Ungariei, în Historia Urbana,
XVI, (2008)/ 1-2, 3-28.
3
Rusz-Fogarasi Eniko, op. cit., 48-141.

Vasarhely (magh. = loc de cumpărare) sau forum
(lat. = piaţă, loc deschis) denumesc aceeaşi realitate, un loc de schimb şi nu neapărat de comerţ,
în sensul de vânzare-cumpărare. În multe cazuri
existenţa unei astfel de pieţe într-o localitate a atras
după sine şi acordarea dreptului de a ţine târg,
alături de alte facilităţi care să stimuleze dezvoltarea
localităţii, cum ar fi scutirea de taxe şi impozite pe
anumite perioade, drept de loc de depozit, drept de
vamă, dreptul de a ridica ziduri, scutirea comercianţilor de anumite taxe, drept de a ţine mai multe
târguri, fie iarmaroace sau săptămânale. Odată cu
acordarea dreptului, documentul specifică tipul
de târg şi numărul târgurilor în decursul unui an.
Chiar dacă au obţinut acest drept, multe localităţi
nu au reuşit însă să fie numite niciodată oppidum şi
să parcurgă întregul proces de urbanizare. Un lucru
important de menţionat este acela că locul de târg
este şi loc de proclamare, de publicitate, de anunţare a diverselor ordine provenite de la autoritate,
de aceea ziua şi locul de târg se constituie în zi/loc
de schimbat/obţinut informaţii 4 •
Târgul, oppidum (lat.)lmezdvdros (magh.), în
înţelesul său de aşezare, reprezintă trecerea evolutivă spre un stabiliment urban, continuând
să aibă şi o componentă semnificativă de ordin
rural 5• Târgul este nucleul zonei în care se află, dar
ca aspect se găseşte la jumătatea drumului dintre
rural şi urban, mai apropiat de sat, prin calitatea
uliţelor şi imobilelor, dar şi prin mentalitatea locuitorilor, proveniţi în general din mediul rural din
imediata apropiere, având însă o piaţă centrală şi
Ibidem, 56. Şi documentul anexa I face referire la acest fapt
- ,.fora et alia loca publica ubi necesse faerit pa/am et manifeste
facere proclamari", ca prezentul document să fie făcut public.
5
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca,
(1979), 153.
4
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mai mult de o stradă6 • Aşezările de tip târg şi-au
primit statutul de la rege, respectiv de la principe,
în ale cărui drepturi se încadra acordarea de astfel
de diplome. Dacă iniţial veniturile provenite din
dreptul de târg se cuveneau regelui, mai târziu
acesta le donează fie localităţii în care se ţine târgul,
fie stăpânului feudal (laic sau ecleziastic)?. În ceea
ce priveşte locuitorii unui târg, exista un anumit
număr de iobagiones (supuşi care nu erau liberi),
grupuri de hospites, cu anumite privilegii, în special
de tip comercial 8 •
Pe de altă parte, dreptul de a ţine târg (ius
mercati) nu este condiţionat de statutul aşeză
rii, multe localităţi primind acest drept fără a fi
oppidum, sau atunci când li s-a acordat dreptul de
a ţine târg a fost doar o confirmare a unei realităţi
anterioare. În acordarea acestui drept, autoritatea
s-a străduit să ţină seama de distanţa până la cel
mai apropiat târg/oraş, în special în regiunile cu
viaţă comercială intensă, astfel încât negustorii să
poată ajunge dintr-o parte în alta în timp util, dar
în acelaşi timp localitatea cu drept de târg să se
înscrie pe cât posibil într-un traseu comercial.
Situaţia juridică şi administrativă a localităţii
este un factor important în evoluţia spre stadiul
urban. Au fost cazuri în care aşezarea cu drept de
târg a obţinut şi drept de judecată în timpul târgului dar, în general, târgurile au ca for de apel
scaunul comitatens. Ca organizare superioară
târguii oppidum este condus de regulă de un jude
secondat de juraţi şi consiliu. Încadrarea juridică
a târgurilor este de trei feluri: regale/princiare (ex.
Caransebeş), ecleziastice (ex. Cenad) şi nobiliare. Se cunosc puţine lucruri despre situaţia târgurilor de pe domeniile feudale, mai ales în cazul
Banatului, unde lipseşte documentaţia necesară. În
mod cert însă, situaţia lor nu a fost diferită de cazul
celor transilvănene, care se bucurau de anumite
drepturi, având îndatoriri specifice către proprietarul domeniului 9 .
Aflându-se pe un domeniu nobiliar, evoluţia
localităţii şi a târgului Felnac este legată în mod
indisolubil de destinul familiei Jaksic, cel puţin
pentru secolele XV-XVI. De origine sârbească
din Jagodina, aceşti nobili s-au refugiat după
1460 în Regatul Ungar din cauza ameninţării
otomane. Regele Maria Corvin a dăruit membrilor
6

Laurenţiu Rădvan,

op. cit., 10.
Rusz-Fogarasi Eniko, op. cit., 53.
Krista Zach, Difuzarea reţelei urbane, în Oraşe şi orăşeni.
Vdrowk es vdros!akok, ed. Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pal
Judit, Cluj-Napoca, (2006), 67.
9
Rusz-Fogarasi Eniko, op. cit., 53.
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familiei mai multe posesiuni, dintre care s-a detaşat
Nădlacul, devenit reşedinţă a familiei, dând şi particula nobiliară Jaksic de Nădlac. Cei doi fii ai
voievodului Jakfa, Stefan si Dumitru, îsi vor spori
'
'
'
domeniul prin cumpărări sau donaţii regale, ajungând ca, la sfârşitul secolului al XV-iea şi începutul
celui următor, să aibă în proprietate peste 80 de
posesiuni răspândite în comitatele Cenad, Arad,
Timiş, Cluj (zona Călăţele), Valko şi Severin 10 •
Fiul lui Ştefan, Marko, va prelua domeniul familiei, împreună cu verii săi, la începutul secolului al
XVI-iea. El nu a avut urmaşi pe linie masculină, ci
doar sase
fiice care, mai târziu, îsi
vor împărti' între
'
,
ele averea rămasă de la părintele lor. Familia Jaksic
a fost interesată nu doar de sporirea patrimoniului
funciar ci şi de popularea sa, în acest sens colonizând teritoriul cu etnici sârbi 11 •
Printre cele mai importante posesiuni ajunse în
stăpânirea lor se numără şi Felnacul din comitatul
Arad. Localitatea este amintită documentar încă
din prima jumătate a secolului al XIV-iea, iar pe
parcursul secolului al XV-iea a trecut prin mâinile
mai multor nobili maghiari. Se poate reconstitui drumul parcurs de localitate de la predium la
oppidum, pe parcursul unei jumătăţi de secol. În
16 ianuarie 1478 regele Maria donează aşezările
pustii Felnac, Serfesd şi Farkasthelek, care au fost ale
lui Blasiu cel Mic, mort fără urmaşi în linie masculină, fraţilor Ştefan şi Dumitru Jaksic de Nădlac 12 •
Se pare că aşezarea a evoluat rapid de la statutul
de loc pustiu, predium, deoarece în 1491 regele
Vladislav scutea pentru patru ani de plata dărilor
pe locuitorii şi iobagii posesiunii lui Ştefan Jaksic 13 •
10

Borovszky Samu, A nagylaki uradalom tortenete, în
Ertekezesek a torteneti tudomdnyok koribiil Budapest, (1900),
39-50.
11
Ibidem şi Idem, Csandd vdnnegye tortenete I 715-ig, voi. II,
Budapest, (1897), 177; vezi şi Marki Sfodor, Arad vdrmegye
es Arad szabad kirdly vdros monographija, I, Budapest, (1892),
497-499.
12
„egregiorum Stefani et Demetrii Jaxith de NagMak ...
quedam predia Fel!ak, Serfesd et Farkasthelek vocata in comitatu
Orodiensis adiacentia que alias condam B!asii parvi prefaerant
sed per defectum seminis eiusdem alias sacram dicti regni nostri
Hungarie coronam tandemque maiestatem nostram iuxta !audabilem legem et consuetudini bus prefati regni nostri existunt devoluta simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentis quibuslibet
terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis,
fenetis, campis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis
vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis,
aquarumque decursibus, molendinis, molendinorum locis... " Magyar Orszâgos Levelt:ir (în continuare MOL), Budapesta,
Diplomatikai leveltar (în continuare Dl.) Dl. 29840 şi
Dl.31154.
13
„possessio sua Fel!ak vocata in comitatu Chanadiensi habita,
populorum et habitatorum multitudine decoretur, eandem

După

cum lasă să se întrevadă documentul,
familia Jaksic a colonizat sau a atras o mulţime de
locuitori cărora le obcine această scutire de taxe ca
premisă pentru o viit~are dezvoltare. În anul 1533,
la cererea lui Marko, fiul lui Ştefan Jaksic, regele
Ioan Zapolya reitera măsura mai veche, prin care
iobagii din Felnac erau scutiţi de placa caxelor 14 •
În 1547 regina Isabella reconfirma scutirea de taxe
pentru locuitorii din Felnac, de data aceasta „in
perpetuum" (vezi anexa II), contribuind astfel la
cresterea economică a asezării.
ln acelaşi sens al fav~rizării dezvoltării, precum
şi ca punct de apărare contra atacurilor otomane,
Ştefan Jaksic a fose cel care, la sfârşitul secolului
al XV-iea sau începutul celui următor, a ridicat
o fortificaţie pe domeniu. În fapt, cetatea era la
Serfesd, la doi kilometri nord de Felnac, asa cum
' 15 şi
reiese din două documente, unul din 1543
alcul din 1597 16 care fac diferenta între cetate si
'
'
târg, ca fiind în localizări diferite, fapt confirmat
de relatarea târzie a călătorului turc Evlia Celebi
care face şi o scurtă descriere a fortificaţiei: „cetatea
este aşezată pe malul râului Mureş, pe o colină
înalcă; este o cetăţuie descui de frumoasă, construită din cărămidă. Are doar patru sute de paşi în
circumferinţă. De asemenea are o singură poarcă
care dă spre miazăz! şi o mică geamie de pe vremea
lui Suleiman han. ln cetate sunt numai cinci case
şi cinci tunuri împărăteşti. În faţa porţii se află
un pod mobil (suspendat) cu lanţuri, iar în faţa
acestuia se găseşte un chioşc. Are un dizdar (n.n.
căpitan de cetate) si cincizeci de osteni. Dar orasul
'
'
'
din afară nu are palancă (n.n. întăritură facută din
lemn şi pământ). În el se află vreo sută de c~se acoperite cu scânduri şi despărţite prin curţi. ln afară
de zece dughene, nu mai sunt alee clădiri, dar se
găsesc foarte multe vii." 17 •
În timpul luptelor cu otomanii, linia defensivă
sudică suferise o serie de pagube, astfel în iarna
anului 15 51 Ştefan Lossonczy încearcă să îşi îmbunăcăcească relaciile cu sârbii si să-i implice pe acestia
în ~enţinerea sistemului clefensiv din Banat.' În
1

possessionem Fellak consequenterque populos et jobagiones in
eadem commorantes, presentes et faturos, a solutione qarumlibet
taxarum seu contributionum nostrarum nobis presentis debentis
infra quattuor annorum integrorum spacia a data presentium
computandis." - Dl. 26651.
14
Borovszky S., Csandd, 177.
11
„Fellak cum castro Czefresd' - MOL, Magyar Kamara
archivuma, E 148, Neo Regescrara Acea, fose. 759, nr. 43.
16
„Castrum Fellak ac posseSJiones noJtras itidem Fellak" Borovszky Samu, A nagylaki uradalom cărcenece, 36, noca.
17
Ciiliitori Jtrăini deJpre Ţările Române, voi. VI, ed.
M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Muscafa Ali Mehmec,
Bucureşci,

(1976), 503-504.

acest sens, printr-un document emis la 19 decembrie 1551, îi cere lui Nicolae Cerepovic să restaureze şi să întreţină castelul din Felnac precum şi
fortăreaţa din Nădlac 18 •
Probabil coc familiei Jaksic i se datorează şi întemeierea unei mănăstiri ortodoxe sârbe în localitate,
cunoscută dintr-un document târziu din 1625,
cînd egumenul mănăstirii este menţionat ca fiind
plecat după mile în Rusia: „egumenul Nichifor al
mănăstirii Sf. Nicolae din orasul Felnac din rara
'
sârbească" ... "egumenul din ţara sârbească de la
mănăstirea Sf. Nicolae de pe râul Mureş" 19 •
De la Ştefan Jaksic localitatea a trecut în stă
pânirea fiului său Marko care, în 7 septembrie
1530, dorind să le asigure dreptul de moşte
nire fetelor sale, le zălogea acestora şi soţiei sale
Polixena, domeniul împreună cu cetatea Felnac.
Modificările etnice de care aminteam anterior sunt
vizibile şi în cazul localităţii Felnac. Încă de la sfârşitul secolului al XV-iea, în 1484, apare menţionat
ca stabilit acolo unul dintre comandatii sârbi aflaci
în subordinea familiei Jaksic 20 • În d~fcerul încoL
mit de către otomani în anii 1557-1558, în cazul
Felnacului apar 31 de capi de familie, a căror nume
sunt fară excepţie sârbeşci 21 • Folosind indicele 5 ar
rezulea că la mijlocul secolului al XVI-iea populaţia
Felnacului ar fi avut circa 15 5 de locuitori, ceea
ce îndreptăţeşte statutul de târg. În a doua jumă
tate a secolului al XVI-iea se observă oscilaţii ale
numărului de familii înregistrate, astfel în 1569
apar 21 de fumuri, în 1579- 52 de fumuri 22 , iar în
1582 sunt înregistrate doar 15 familii a căror principală ocupaţie era creşterea oilor. Discrepanţele
între ultimele cifre sune mule prea mari, ceea ce

.

,. AneKCa J1a11h, J1cmopuja Cp6a y YzapcKoj 00 naoa
CMeOepeBa oa ceo6e noo l/apHojeBuneM (1459-1690),
Zagreb, (1914), 161, noca 28: „ad castelli Fellak conservacionem restaurationemque occupavi".
19

„GEp6CKHE

3EMl\H

ll>El\KOH4

ropOAA

HHKOMEllCKAro

MOH4C"l\'"pm HrOl(MEHn MHKH.f.Opn" ... „HrOl(MEH4 OT 3EMl\H
cEpn6CKOH

OT MOHACTl(Plil Clllll4T4rO

HHKMI(

""

pE'lE Mo

pHWOI(" -Cre<ţ>aH

,!J,11M11rp11ea11h, fpaoja Ja cpncKy ucmopujy
UJ pycKux apKuBa u 6wcuomeKa, Belgrad, (1922), 235.
20
Dl. 18994: „Ladislaus wayvoda de Fellak". Acesc voievod
esce amincic şi de un documenc din anul urmăcor sub forma
„Lado vayda in Fellak" - Dl. 19092.
21
Borovszky S., Csandd, 179: „Ranka Korsovis, Marko
Popovics, Zivko VukosicJ, Mladen DonicJ, P. GyuriCJ, Nikola
MirkovicJ, Peter Pavlovics, Todor Nikovics, Bolna Tomas,
Gy. GruniCJ, Mata Minics, Gyura Popovics, Peta Popovics,
Peter Marics, B. Popovics, Nikola MeJzar, RanicJ Pavel, Gyurac
Petrovac, fovan Gyurca, Dragosa Omanics, Rosics R., Petar
Bojnovics, Todor Vtinics, P. Kuzmanics, Samar Nikola, Peter
Momics, Kopavecz jovan, Petar Cenar, Petar Runics, Mesit
Acsotko, Popovics Boka. "
22
Engel Pal, A temesvdri es moldovai szadszdk toriikkori telepii/esei (1554-1579), Szeged, (1996), 165.
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ridică probleme în urmărirea indicilor demografici. Scăderea drastică a numărului de locuitori,
peste 70% din familiile care locuiau acolo, Într-un
interval de doar trei ani este destul de puţin probabilă. Posibil să avem de-a face cu inconsecvenţa
administrativă a celui care a înregistrat datele, cu
eludarea de la plata dărilor sau, pur şi simplu, cu
înscrierea unei singure categorii, aceea a proprietarilor de oi.
După cucerirea turcească este menţionat ca
3
oras2
de
' si
, devine centrul unei nahii apartinătoare
,
sarn;:ak-ul Timişoarei, care avea în jurisdicţie un
număr 32 de sate şi puste 24, incluzându-se în cea
mai mare formă de proprietate din administraţia
otomană, hassul, aşa cum reiese şi din informaţiile
lui Evlia Celebi: „(n.n. Felnacul) este hassul paşei
de la Timişoara şi este administrată de voievodul
acestuia. Se află în jurisdicţia naibului kadiului din
Timişoara. Din acest hass paşa scoate un venit de
două poveri de aspri (n.n. 200.000 de aspri)" 25 •
Localitatea rămâne sub ocupaţie turcească până la
cucerirea teritoriului de către austrieci în 1695 26 •
Se cunosc puţine lucruri despre dreptul de târg
pentru localităţile din zona Mureşului 27 • În Evul
Mediu în acest areal au existat câteva zeci de aşezări
care au obţinut statut de oppidum, fără a avea certitudinea că toate au avut şi drept de târg. Prima
aşezare menţionată cu drept de târg din zona limitrofa râului Mureş pare a fi Szodi (astăzi Frumuşeni,
jud. Arad) în anul 140028 • De asemenea, există date
despre funcţionarea unui târg anual la Lipova, ţinut
cu ocazia sărbătorii Sf Ştefan regele (20 august):
„nundinas sev forum annuali pro tune in apido Lypa
celebratas" 29 • Despre un alt târg ţinut săptămânal
în ziua de duminică la Sâmbăteni (Szombdthely)
face referire un document din 1519 30 • Şi în cazul
obţinerii dreptului de târg a acestei localităţi apare
implicată familia Jaksic, dovadă a interesului membrilor acesteia de a-şi spori veniturile prin constituirea unei reţele de centre negustoreşti. În mod sigur
au existat mult mai multe aşezări cu drept de târg
măcar săptămânal dacă nu şi anual în această arie,
deocamdată însă fără dovezi documentare.
23
Termenul oraş în exprimare turcă acoperă două realităţi,
atât oppidum cât şi civitas.
24
Engel Pal, op. cit., 164.
25 · Călători străini, VI, 503.
26
Marki S., op. cit., 150.
27
Ştefan Pascu, op. cit., cap. II.
28
Pescy Frigyes, Oklevel.ek Temesmegye es Temesvdrvdros
tiirtenetehez, ed. Ortvay Tivadar, I, Pozsony, (1896), 294:
„nundinis in possessione Zeudi vocata".
29
Dl. 17660.
30
Dl. 29972: forum ebdomadal.e singulis diebus dominicis.
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Dacă luăm

în considerare modelul de evaluare
a târgurilor propus de către cercetătoarea RiiszFogarasi Eniko, Felnacul, aflat în proces de urbanizare, ar trebui să fie marcat cu 9 puncte, la fel
ca şi Reghinul sau ca Sicul3 1• Are un târg săptă
mânal (1 pct.), 2 târguri anuale ( 4 puncte), apare
ca oppidumlpossessio (3 puncte), are o mănăstire
ortodoxă, nu mendicantă sau a altor ordine religioase, însă se poate marca cel puţin cu un punct
(Haţegul are o mănăstire mendicantă şi i se acordă
2 puncte! 32). Pe de altă parte însă, nu cunoaştem
niciun act emis de către judele din Felnac, cu siguranţă, aşa cum spuneam situaţia juridică nu este
una autonomă, nu se cunosc studenţi din această
localitate care să fi plecat la studii la marile universităţi europene dar, cu toate acestea, procesul
de urbanizare de aici se află la nivelul IV, fiind
deci un târg nobiliar de importanţă zonală. Nu
am însumat la acestea existenţa cetăţii, deoarece
presupunem că aceasta a fost ridicată înainte ca
localitatea să fi avut drept de târg. Se poate spune
că localitatea face parte dintr-un sistem de târgurisatelit ale Aradului, fiindu-i favorabilă situarea pe
malul Mureşului şi în apropierea marii rute comerciale care venea din sudul Dunării şi trecea pe la
Caransebeş, Orăştie şi Sebeş, spre centrele urbanecomerciale transilvănene, Sibiu, Braşov sau Cluj 33 •
Cu toate acestea, coagularea unei zone comerciale
formată din Arad, Felnac, Zădăreni (Zadorlaka),
Papi, Frumuşeni, (Szodi), Hodoş după un model
spaţial oarecare34 este incertă, fiind probabil
târguri frecventate de negustori din această arie
a Banatului, care îşi comercializau mărfurile în
special la târgurile săptămânale.
Trebuie menţionat faptul că, aşa cum reiese
din documentul din 1534 (anexa I) localitatea,
atunci când primeşte drept de târg, este numită
deja oppidum, actul fiind doar o oficializare a unei
situaţii de facto. Apariţia în document a specificaţiei de forum liberum presupune în primul rând
faptul că nobilul organizează târgul, în special
cel anual, de mai mare amploare, în plan economic înseamnă scutiri fiscale pentru târg precum şi
dreptul juridic asupra acestuia pe durata desfăşură
rii lui 35 • Felnacul este denumit forum liberum, însă
motivaţia este aceea că el se află pe un domeniu
31

Riisz-Fogarasi Eniko, op. cit., 180-210.
Ibidem, 201.
33
S. Goldenberg, Caransebeşul în comerţul sud-est european din secolul al XVI-iea, în Banatica, (1971), 163-177.
34
După modelul francez
propus de Jacques Le Golf,
Negustorii şi bancherii în evul mediu, Bucureşti, (1994),
32

18-19.
Riisz-Fogarasi Eniko, op. cit., 163.

35

nobiliar, cel al familiei Jaksic, deci nu se plătea taxa
de târg (tributum feri). Este posibil ca la o dată
ulterioară, Felnacul, respectiv familia Jaksic, să fi
primit şi drept de vamă peste râul Mureş, deoarece
un document din 1543, scoate la iveală un proces
asupra exercitării acestui drept cu localitatea aflată
pe malul drept al Mureşului, Papi3 6 •
Aşa cum aminteam, localitatea primeşte dreptul
de a avea atât târg săptămânal cât şi anual. Târgul
săptămânal trebuia să se ţină în ziua de duminică
,,forum ebdomadale... singulis diebus dominicis omni
ebdomada". Desigur, acesta este de mică anvergură,
în general fiind o piaţă în care erau aduse produse
cu valoare mică, de consum imediat, un loc de
întâlnire a locuitorilor, a celor din satele din proximitate, un loc de schimb între agricultorii din zona
circumscrisă.

Târgul anual, comparativ cu cel săptămânal,
atrage mult mai multă lume, negustori şi cumpărători. Cunoscute sub denumirea de forum
annuale sau nundinale, târgurile anuale prezintă
două forme, bâlciul şi iarmarocul. Felnacul primeşte dreptul de a ţine două astfel de târguri, unul
primăvara, în ziua Înălţării Domnului (în funcţie
de data la care se serbează Paştele), şi un altul în
toamnă, de ziua Tuturor Sfinţilor (1 noiembrie).
Trebuie menţionat faptul că târgurile anuale de la
Felnac se desfaşoară într-o singură zi, aceea convenită în document, „singulis festivitatibus Omnium
Sanctorum et Ascensionis Domini" spre diferenţă de
alte localităţi, în care târgul anual poate ţine de la
câteva zile la o săptămână37 . Se vor fi găsit între
negustorii veniţi la târgul anual de la Felnac alături
de maghiari, evrei sau sârbi şi negustori turci şi
greci, veniţi pe ruta consacrată a Caransebeşului 38 ,
deoarece marfa comercializată în astfel de zile de
târg vine de la mare distanţă, pe rute comerciale
consacrate. Este probabil ca localitatea să fi avut
proprii meşteşugari, mai ales datorită existenţei
cetăţii, care să participe la târg. În ceea ce-i priveşte
pe negustori, lumea negoţului se împarte între
comertul cu ridicata si cel cu amănuntul. În umbra
marilor negustori, stau cei care formează „ţesutul
conjunctiv" al acestei lumi39 • Astfel, se disting şi
în târgul Felnacului mercatores care aduc pentru
comercializare în cantităţi mari produse cumpărate

.

.

MOL, F 17, Cista comitatuum Tămăs, nr. 11, Documentul
este datat IO iunie 1543: „ratione percepcionis proventus ac
36

proprietatis cuiusdam vade litigiose in fluvio Maros inter possessionis Papy et Fellak vocatis"; Ibidem, nr. 12 din anul 1544.
37

Rusz-Fogarasi Eniko, Kolozsvar vasaros napjai, în
es vdroslak6k, 375.
S. Goldenberg, op. cit., passim.
Jacques Le Goff, op. cit., 8-9.

orăşeni. Vdrosok
38
39

Oraşe şi

de la mai mare depărtare şi se ocupă cu vânzarea
en-gros şi institores, vânzătorii de la tarabă, comercianţii cu amănuntul, sau cei care vând marfa în
numele unui stăpân. Pe lângă aceştia, participanţi
la târg erau şi localnici, meşteşugari sau ţărani, târgoveţi sau călători, aflaţi în trecere sau veniţi din
alte părţi special pentru ziua târgului -„mercatores,
institores et alios forenses hommines atque viatores".
Tuturor acestora regele le garantează siguranţa, atât
a persoanelor cât şi a bunurilor lor.
Evoluţia Felnacului de la predium spre foris-opidis a fost favorizată de existenţa mai multor coordonate: prima de natură economică, exprimată
prin scutirile fiscale şi primirea dreptului de târg
anual, a doua s-a materializat prin ridicarea cetăţii
în apropiere, ca factor de protecţie, dar şi situarea geografică favorabilă, pe malul stâng al râului
Mureş. Intercondiţionările dintre aceste coordonate au dus la creionarea unui târg de câmpie,
aşezare nobiliară cu o largă arie de atracţie.

ANEXE
I
1534, decembrie 15, Lipova
Original, MOL, F 17, Cista comitatuum Csanad,
nr. 14, hârtie, pecete aplicată sub text.
Regele Ioan Zapolya acordă târgului Fenlac, din
comitatul Cenad, proprietatea lui Marcu Jacsic de
Nădlac, dreptul de târg săptămânal (duminica) şi
anual, primăvara la sărbătoarea Înălţării Domnului
şi toamna, în Ziua tuturor sfinţilor.
Commissio propria domini regis
Nos, Joannes, Oei gratia rex Hungarie,
Dalmacie, Croacie, etc. memorie commendamus
tenore presencium significantes quibus expedit
universis quod nos cum ad supplicacionem fidelis
nostri egregii Marei Jaxyts de Naghlak, nostram
propterea porrectam maiestati cum vero per
commodo et utilitate regni nostri ac incolarum et
inhabitatorum oppidi sui Fellak vocati in comitatu Chanadiensi habiti, ad idem oppidi nundinas
liberas seu fora annualia libera singulis festivitatibus Omnium Sanctorum et Ascensionis Domini.
ltem forum ebdomadale similiter liberum singulis diebus dominicis omni ebdomada, omnio
sub hysdem libertatibus et prerogativis quibus
nundine, seu fora annualia sed et ebdomadalia
libera aliarum liberarum civitatum, oppidorum et
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villarum celebrantur in dieto oppido Fellak perpetuo celebrari annuentes et generase concedendes,
immo duximus et concedimus presencium per
vigorem absque tamen preiudicio aliarum nundinarum seu fororum annualium sed et ebdomadalium liberorum aliorum quorundque quocirca
vas omnes et singulos mercatores, institores et
alias forenses hommines atque viatores quoslibet
presencium serie affidamus, assecuramus et certificamus continus ad predictas nundinas seu fora
annualia per nas in secure et absque in predicto
non permisso celebrari commissas et concessa cum
omnibus mercanciis, rebusque et bonis vestris
libere, secure et absque omni pavare seu formidine, rerum et bonorum personarumque vestrarum veniatis properetis et actedatis peractisque
inibi cunctis negociacionibus vestris ad propria
vei alia que malueritis loca redeatis salvis semper
rebus et bonis atque personis vestris sub nostra
protectione et tutela speciali permanentibus et hec
volumus per fora et alia loca publica ubi necesse
fuerit palam et manifeste facere prodamari presentes autem post earum lecturam semper et ubique
reddi volumus et mandamus presentanti.
Datum in civitati nostra Lyppa, feria tercia
proxima post festum Beate Lucie Virgini et Martiris,
anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo
quarto, regnorum vero nostrorum anno nono.
Verso: A(nno) 1534 nundinae in Fellak in
comitatu Chanadiensi
Însemnare în limba sârbă: 3A Tphrh <ll€Hl\AKH8
(Pentru târgul Felnac).

II
1547, aprilie 14, Alba-Iulia
Original, MOL, F 17, Cista comitatuum Csanad,
nr. 8, hârtie, sub text aplicată pecete în ceară roşie.

Regina Isabella, văduva regelui Ioan Zapolya, scuteşte
de taxe posesiunea Felnac, din comitatul Cenad
Isabella, Oei gratia regina Hungariae,
Dalmatiae, Croatie, etc. fidelibus nostris egregiis
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ac nobilibus Stephano Korlath comiti ac iudlium,
necnon dicatoribus et exactoribus quarumcunque
taxarum et contributionum nostrarum comitatus Chanadiensis, salutem et gratiam. Vidimus
quasdam literas defunctae olim majestatis regiae
domini et mariti nostri longi charissimi felicis
memoriae privilegiales quibus mediantes eadem
defuncta majestas, possessionem Fellak vocatam in
illo comitatu Chanad habitam, ab omni taxarum
et contributionum solutione exemisse et libertasse
dinoscebatur in perpetuum. Quas nas quoque
literis nostris privilegialibus supplicatione nonnullorum fidelium nostrorum ad id accedet, confirmaret et consolidaret dignatae sumus; fidelitate
igitur vestrae praesentibus firmissime mandamus
ut easdem literas nostras in omnibus punctis et
articulis ut sunt emanatae, observare tenereque
debeatis colonosque dictae possessionis neutiquam
ad solutionem quarumlibet taxarum cogere et
astringere praesummatis praesentis perlectis exhibentis restitutis.
Datum Albae Gyulae, feria quinta proxima
post festum diem Paschae, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Isabella regina

MARKET RIGHT AND URBANIZATION
PROCESS. FELNAC CASE
(Abstract)
The urbanization process of Felnac was favorized by
the existence of the fortification, financial exemptions
and the marker right. Irs geographical position on the
Mureş river was also a condition of its evolution. From
1478, this setdement belonged to the serbian family
Jaksic; in 1491, 1533 and 1547 three different kings
gave financial exemptions for Felnac. From 1534 the
oppidum Felnac has the marker right, weekly in every
Sunday, and two annual fair, one in spring and orher in
autumn. Some years later, the documents are mentioning Felnac after the otoman occupation, when is the
center of an otoman nahia.
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STUDENT! DIN TIMIŞOARA
LA ŞCOLI ŞI UNIVERSITAŢI EUROPENE
(1730-1850)
,

w

Dragoş-Lucian Ţigău·

Cuvinte cheie: Banat, Viena, învăţământ, studenţi, universitate
Schlagworter: das Banat, Wien, Unterricht, Studenten, Universităt

recventarea centrelor universitare de către
tinerii din Timişoara are o tradiţie îndelungată, care poate fi urmărită documentar începând cu anul 1397. Până la jumătatea secolului al
XVI-iea, dintre cei 180 de bănăţeni consemnaţi în
matricolele universităţilor europene, cei mai mulţi
au provenit din Timişoara - 56 şi Cenad - 53. De
asemenea, studiosii
timisoreni
au obtinut si
cele
'
'
'
mai multe titluri academice (magister, doctor) 1•
Această evoluţie promiţătoare a fost stopată de
către evenimentele politico-militare nefaste care
s-au succedat cu repeziciune în al doilea pătrar al
secolului XVI. Cucerirea cetăţilor de la Dunăre,
ocuparea părţii centrale a Regatului maghiar şi
trecerea acesteia între „ţările bine păzite" a Înaltei
Porti
, (1521-1541) au fost urmate, în 1552, de
transformarea părţilor de şes ale Banatului într-un
eyalet otoman. Din anul 1658, stăpânirea Porţii
s-a extins şi asupra zonei montane a Banatului. ln
aceste conditii,
, viata
, culturală a regiunii a cunoscut ample schimbări. Ultimii studenţi timişoreni
sunt înregistraţi în anii 1530-1538 la universită
ţile din Cracovia, Viena şi Wittenberg, după care
a urmat o întrerupere de două secole. Interesul
şi posibilităţile pentru studii înalte s-a diminuat
simţitor şi în celelalte centre, pentru intervalul
1550-1700 fiind identificati, cel mult 20 de stu-

F

)

denţi bănăţeni 2 •

Istoria Banatului a cunoscut o schimbare radiîn anii 1716-1718, când stăpânirea otomană

cală

· Şcoala

Superioară

Comercială

„Nicolae

Kretzulescu",

Bucureşti, bd. Hristo Botev, nr. 17, e-mail: dragoslucian68@

yahoo.com.
1
Costin Feneşan, Studenfi din Banat la universităfi străine
până în 1552. RI, 29 (1976), nr. 12, 1945-1965; Tonk
Sfodor, Erdelyiek egyetemjdrdsa a kozepkorban, Bukarest
(1979).
2
Szabo Mikl6s, Tonk S., Erdelyiek egyetemjdrdsa a korai
ujkorban 1521-1700, Szeged (1992).

a fost înlăturată cu armele de către trupele habsburgice. În deceniile următoare, imperialii au
impus o nouă concepţie despre administraţie şi
lege, subordonată realizării obiectivelor majore ale
centralizării şi uniformizării statului. Habsburgii
nu au recunoscut niciun fel de drepturi sau prerogative anterioare stăpânirii lor, determinând
apariţia unor elite şi instituţii total diferite de
cele din secolele anterioare. Noua provincie nu
trebuia să aibă „nimic în comun cu comitatele
ungureşti ci o existenţă a sa aparte" 3 care să permită
experienţe reformiste libere, nestingherite de vreo
autonomie sau imunitate feudală 4 • Colonizarea
Banatului, organizată pe scară largă de stat, a facilitat racordarea provinciei la valorile central şi vest
europene. Performanţele evidente ale coloniştilor
au determinat în rândul populaţiei româneşti şi
sârbeşti o reevaluare a modului propriu de viaţă.
Fenomenul aculturaţiei a devenit foarte puternic,
generând în final o cultură provincială distinctă.
Timişoara a devenit, practic, un oraş complet
nou, inclusiv sub aspect urbanistic. Aceste schimbări s-au oglindit şi în domeniul educaţiei. Dacă
în Transilvania, regimul habsburgic a preluat,
odată cu provincia, povara unui sistem educaţi
onal slab organizat, bazat pe tradiţiile secolelor
anterioare, în cazul Banatului, noile autorităti
, au
modelat învăţământul pornind aproape de la cota
zero. În 1729, după o întrerupere de două secole,
un timişorean (Franciscus Zumer Temesvariensis)
apărea, din nou, înscris în matricolele unui centru
academic. Până în anul 1850, limita superioară a
acestei investigaţii, colegiile şi universităţile europene au fost frecventate de 220 studioşi proveniţi
3

Sonja Jordan, Die Kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im
18. Jahrhundert, Miinchen (1967), 18.
4
C. Feneşan, Administraţie şi fiscalitate în Banatul imperial
1716-1778, Timişoara (1997), 14-19.
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din Timişoara 5 • Frecvenţa a pornit de la cifre
modeste şi a crescut foarte lent. Pentru întreg
secolul XVIII numărul elevilor si
a
, studentilor
,
fost de 49, cu mult mai mic decât cel al studioşilor
din deceniul 1841-1850. Abia în această ultimă
decadă, numărul timişorenilor a reprezentat 7,5%
din totalul tinerilor ardeleni şi bănăţeni plecaţi la
studii.
Cercetarea de faţă i-a avut în vedere, deopotrivă,
e
cei
care au urmat scaii
medii civile si
,
, militare ori
P
si-au
desăvârsit
,
, pregătirea în academii si
, universităţi. Opţiunea de a-i prezenta laolaltă porneşte din
convingerea că ei reprezintă categoria intelectualilor, dornici să-si
, amelioreze statutul material si
,
social prin educatie
, si
, competentă.
, Absolventii
, de
învăţământ mediu s-au dovedit capabili să înţeleagă
şi să promoveze ideile „Secolului Luminilor'', apoi
pe cele ale „veacului naţionalităţilor", din rândul
lor s-au recrutat cadrele cu pregătire unjversitară şi
tot ei au dat câţiva creatori de cultură. ln perioada
analizată aici, rolul social al intelectualilor devine
tot mai important şi evoluează spre statutul de profesie sau funcţie, puse adeseori în serviciul statului.
Activitatea absolventilor
de scaii
înalte este tot mai
'
,
mult apreciată sub aspect moral şi material. Până
în anul 1550, majoritatea acestora au preferat o
carieră clericală, doar puţini devenind administratori, jurişti, notari sau copişti. Epoca modernă a
deschis noi orizonturi de afirmare, studioşii timişoreni având posibilitatea să devină artişti, funcţi
onari, jurişti, medici, ofiţeri, profesori, tehnicieni
etc. La rândul ei, profesionalizarea a contribuit,
îndeosebi în răstimpul dintre 1750-1850, la dezvoltarea si diversificarea retelei de învătământ si a
ramurilor ştiinţei, la conturarea unor noi orientări
în lumea artelor, ideilor şi literaturii, la maturizarea conştiinţei individualităţilor naţionale. Tinerii
întorşi de la studii au avut partea lor de contribuţie
la transformarea oraşului lor într-un centru capabil
să promoveze modelul burgului european modern.
Pentru a înţelege mai bine nivelul de la care
tinerii timişoreni au plecat în călătoriile lor de
studii, se cuvine a fi prezentată, desigur într-o
formă sumară, reţeaua şcolilor din oraş6. Despre
şcoala primară a urbei se face referire abia în anul
1774. Cursurile se ţineau în limbile germană,
latină şi sârbă, fiind frecventate deopotrivă de fiii
)

5

)

)

I

Szabo M., Szogi Liszlo, Erdelyi peregrinusok. Erdelyi didkok
europai egyetemeken 1701-1849, Marosvisarhely IT g. Mureş
(1998); Szabo M., Erdelyiek Magyarorszdgi egyetemeken 1848
elott, Marosvasarhely IT g. Mureş (2005).
6
Descrierea şcolilor din Timişoara, cu ample crimiceri bibliografice, la Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română din
Transilvania în veacul al XVIII-iea, Cluj-Napoca (1999), 69,
174-179, 292-299.
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nobililor, orăşenilor şi locuitorilor din teritoriu. A
fost transformată în şcoală normală cu patru clase,
fiind absolvită de peste 600 de tineri în intervalul

1786-1844.
Cea mai veche instituţie şcolară a fost patronată
de călugării iezuiţi. Activitatea acesteia a început
la 6 noiembrie 1725, fiind oglindită în registrul
Diarium Gymnasii Temesvariensis Societatis fesu.
Apogeul şcolii este situat în deceniul 1760-1770,
când instituţia a avut cei mai mulţi profesori (trei)
şi elevi (60-70 pe an), cea mai amplă anvergură
a studiilor (cinci sau şase clase). Iezuiţii au asigurat o pregătire uniformă, de factură umanistă.
Programele lor de studiu s-au dovedit a fi cele mai
coerente şi solide. Iezuiţii au permis accesul la educaţie atât pentru nobili cât şi pentru păturile sărace.
Activitatea lor formativă a fost eficientă îndeosebi
prin acele Congregaţii ale Sf Maria cu valenţe
moral-educative. Din aceste motive, după desfiinţarea Ordinului iezuit (1773), şcoala medie catolică
din Timişoara şi-a continuat existenţa încă cinci
ani. Anexarea Banatului la Ungaria (1779) a condus
la închiderea şcolii. Reluarea cursurilor a fost posibilă abia în 1786, sub conducerea călugărilor piaristi.
Numărul elevilor a fost în continuă crestere,
'
,
pornind de la 36 în 1789 până la un maxim de 445
în 1836. Ciclul elementar a ajuns la trei ani, iar cel
mediu a avut cel mult cinci clase. Piariştii s-au concentrat pe educarea elementelor sărace. Predarea a
avut la bază programele Ratio Educationis şi (din
1806) Ratio Educationis Publicae.
În anii 1733-1735 şi-au început activitatea alte
două instituţii şcolare catolice: un seminar destinat
pregătirii călugărilor franciscani şi un alt Seminar
General romano-catolic. Primul nu a funcţionat
decât patru decenii, până în momentul părăsirii
oraşului de către cei care îl creaseră. În schimb,
al doilea seminar a avut o evoluţie ascendentă: la
începutul secolului XIX se transformă în Liceu
episcopal, iar în 1846 îşi crează şi o secţie de drept7.
O şcoală teologică ortodoxă, pentru populaţia românească şi sârbească, a fost proiectată încă
din anul 1739, dar nu a devenit realitate decât
la cumpăna secolelor XVIII-XIX. Seminarul era
instalat în incinta resedintei episcopale si avea sectii
în limbile română si'
~rtodocsi, ~u
, sârbi Învătătorii
,
fost pregătiţi prin cursurile de normă inaugurate
în 1777.
Credincioşii protestanţi şi-au creat destul de
târziu (1846-1847) un gimnaziu propriu care avea
clase de gramatică, poetică şi retorică, precum şi o
sectie reală. În atentia autoritătilor a stat si învătă
mâ~ tul tehnic, des;inat să pr~gătească p~rsonaÎul
7

Scevan Bugarsky, lyceum Temesvariense, Timişoara (2008).

necesar economiei Banatului civil. Astfel, în 1774
s-a inaugurat o şcoală reală condusă de un inginer
cameral.
Multitudinea şcolilor timişorene a fost rezultatul aplicării hotărâte a unui complex program
oficial de luminare 8 • Totodată, se întrevede amestecarea intentiilor absolutiste si de catolicizare ale
'
'
Casei suverane de Habsburg cu tendinţe iluministe,
exprimată în concepţia că „numai uniformitatea
şcolilor poate crea uniformitatea de gândire generală
şi de principii, de concepţii despre patrie şi datoriile faţă de ea, idei ce trebuie să constituie cea mai
strânsă legătură între suverani şi obedienţa liniştită
a supuşilor' 9 • Frecventarea centrelor academice din
Imperiu, îndeosebi a şcolilor din Viena, a corespuns pe deplin politicii oficiale. Concomitent, în
spiritul sentinţei împărătesei Maria Tereza, potrivit căreia „învăţământul este şi rămâne o chestiune
politică" (1770) 10 , au existat încercări de a interzice frecventarea universităţilor din străinătate, mai
ales a celor protestante. Prima interdicţie 11 datează
din 1764, fiind reiterată în 1795 şi 1819. Ultima
dată, tinerii aflaţi la studii în afara Impe:iului au
fost chiar siliţi să se reîntoarcă în patrie. In aceste
condiţii, cvasi-totalitatea timişorenilor s-au orientat spre centrele universitare din cuprinsul
Imperiului 12 , îndeosebi spre Viena. În capitala
monarhiei au studiat 128 de tineri, la Pesta - 25,
la Debrecen, Graz, Kecskemet şi Sarospatak - între
10 si 16, iar în fiecare din celelalte orase - sub zece
'
'
persoane. Puţini dintre ei s-au încumetat să-şi continuie pregătirea la Miinchen (Regatul Bavariei) 2; Hohenheim (Regatul Wiirttemberg) şi Moscova
(Ţaratul rus) - câte unul.
Obiceiul completării studiilor în mai multe
universităţi (peregrinatio academica) a fost unul
restrâns. 194 de studioşi (dintr-un total de 220)
au fost înregistraţi în matricolele unei singure
scoli, iar alti 12 tineri au preferat să-si facă studiile
'
'
'
într-un singur oraş (Viena - 5, Graz - 3, Debrecen
- 2, Olomouc - 2), urmând cursurile mai multor
instituţii de învăţământ. Doar 14 timişoreni au
frecventat universităţi din oraşe diferite. Cele
Nicolae Boqan, Contribuţii I.a istoria iluminismului românesc, Timişoara (1986), 113-131, 235-242.
9 Friedrich Teutsch, Geschichte der evangelischen Kirche in
Siebenburgen, II, Hermannstadt/ Sibiu (1922), 177.
10
Idem, Die siebenburgisch-săchsischen Schulordnungen, II
(I 782-1883), în colecţia Monumenta Germaniae Paedagogica,
XIII, Berlin (1892), IIl.
11
Ibidem, I (1543-1778), în colecţia Monumenta Germaniae
Paedagogica, VI (1888), CXXVIII-CXXXI şi 293-297.
12
Foarte utilă, deşi tratează o perioadă limitată, este lucrarea
lui Szăgi Liszl6, Magyarorwigi didkok a Habsburg Birodalom
egyetemein 1790-1850, Budapest-Szeged (1994).
8

mai ample călătorii le-au întreprins pictorul Karl
Brocky şi arhitectul-constructor Franz Schmidt.
Matricolele gimnaziilor, colegiilor şi universitătilor relevă faptul că o treime din timisorenii
'
'
plecaţi la studii au dobândit o pregătire de nivel
mediu, în timp ce restul stu~ioşilor au reuşit să
urmeze cursuri universitare. In rândul celor cu
studii medii pot fi cuprinsi elevii înscrisi la scolile
'
'
'
din Viena sau imediata vecinătate: Collegium
Academicum, Akademische Gymnasium, Şcoala de
ingineri de la Gumpendorf, Academia de ingineri din Laimgrube şi Wieden. Câţiva gimnazişti
din Timisoara sunt semnalati la Graz si Olomouc
'
'
'
(şase, respectiv trei).
Cele mai consistente informaţii ilustrează activitatea elevilor de la Academia cezaro-crăiască de
Geniu (inginerie militară) din Viena 13 • Şcoala a
fost creată în anul 1717, iar în perioada în care
a fost frecventată de cei dintâi timisoreni, aceasta
funcţiona în afara capitalei, la Gumpendorf. Între
1755-1760, lngenieur-Schule era subordonată
Ministerului de Interne (Directorii in publicis et
cameralibus), fiind apoi condusă de comandantul Secţiei de Geniu (1760-1769). În deceniile
următoare, Academia de Geniu a avut diverse
locaţii: în suburbia Laimgrube (1770-1784),
în incinta Academiei 7heresianum de la Wieden
(1785-1797), apoi în clădirea Academiei savoiarde
de Cavalerie din Laimgrube (1795-1851) 14 • În
momentul înscrierii, din totalul celor 28 de tineri,
zece se aflau la sfârşitul copilăriei (10-12 ani), alţi
zece împliniseră vârsta de 13 ani, iar opt erau adolescenţi (14-17 ani). Se cunosc trei situaţii în care
fraţi de vârste apropiate au fost înscrişi simultan
(fam. Oelberg şi Georgievits) sau la interval de un
an (fam. Klapka) 15 • Părinţii lor aveau ocupaţii foarte
diverse: căpitani de infanterie, cavalerie sau geniu 5; administratori şi inspectori camerali, poştali sau
vamali - 5; directori de carantină, comerciali sau
de construcţii - 3; proprietari - 3; comercianţi - 2;
arhitect, asesor de tribunal, contabil, maior, secretar
- câte unul. Familia Klapka a avut o poziţie privilegiată, întrucât tatăl lui Friedrich îndeplinea funcţia
de consilier urban (1813), iar părintele fraţilor
Adolf şi Ferdinand, de profesie tipograf, a devenit
primarul oraşului (1819-1833) 16 • Condiţia aleasă
13

Friedrich Gatti, Geschichte der K und K Technischen
I: Geschichte der KK lngenieur- und KK
Genie-Akademie 1717-1869, Wien (1901).
14 Gumpendorf (atestat la 1130) a fose cumpărat de municipalitatea vieneză în 1798. Împreună cu Laimgrube (men~i
onat la 1291) şi alte trei suburbii a format al cincilea district
al capitalei, din anul 1850.
11
Fr. Gatti, op. cit„ 241, 741, 745, 867.
16
Ibidem, 706, 741, 745.
Milităr-Akademie,
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este exprimată prin titlurile purtate: Baron Adolf
Sauvaigne (1781), Anton Malenitza Edler von
Sztamora (1841), Julius Freiherr Ambroszy (1845),
Ărp:id Freiherr von Blumencron (1849).
Timpul petrecut în academie a fost variabil:
până la un an - 12 elevi; între 1-3 ani - şase; între
3-5 ani - şapte; peste 6 ani - trei şcolari. Această
variatie a fost determinată de starea materială si de
sănă;ate a tinerilor, nivelul studiilor anterioare, interesul arătat pentru domeniul studiat, de atmosfera
cazonă etc. Situatia materială a fost hotărâtoare,
întrucât costurile' scolarizării si traiului cotidian
erau acoperite de fdmiliile tine;ilor. Cheltuielile au
fost în continuă crestere: 250 fl. în 1781; 300 fl.
în 1792; 420 fi. în 1'798; 590 fi. în 1813 şi 880 fl.
în 1823. Trei timişoreni au avut privilegiul de a-şi
asigura întreţinerea prin intermediul fundaţiilor
Chaos (1791), Festetics (1813) şi Deblin (1849) 17 •
Un alt factor de selecţie a fost regimul cazon, pe
care nu toţi tinerii îl suportau. O soartă nefericită a
avut Alois Sprung, decedat după doi ani de studii,
pe când avea 16 ani (8 ian. 1826) 18 • Inadaptare a
dovedit si Anton Malenitza Edler von Sztamora
( 14 ani) ~are după numai şapte luni a fost dat înapoi
părintilor, întrucât era nesilitor si avea o conduită
rea ci5 iunie 1842). În cele din 'urmă, tânărul şi-a
finalizat studiile militare, pentru că în anul 1849,
el era locotenent într-un regiment de infanterie 19 •
Nobleţea şi studiile îndelungate nu asigurau întotdeauna succesul scontat, dovadă că baronul Adolf
Sauvaigne (1784) şi Alexander Parcsetich von
Bak6cz (1853) au fost retraşi după trei, respectiv
patru ani de studii 20 • Reorientarea carierei nu este
semnalată decât pentru Anton Oelberg. După şase
luni de studii (1770), el a fost retras împreună cu
fratele său mai mic (12 ani), iar peste patru ani
reapare la Viena ca „philosophiae studiosus''.
Scoala îi învăta pe tineri că si-au ales o meserie
'
'
'
dificilă, încurajându-i mereu pe cei perseverenţi.
La 28 iunie 1769, Consiliul Aulic de Război a
raportat împărătesei Maria Tereza că doi elevi-inginer au fost trimisi în Banatul Timisoarei pentru a
seca mlastinile. Elevii erau condusi de doi ingineri,
iar pent;u munca lor primeau o l~afa lunară de 25
fi. şi o îngrijire atentă 21 •
Cariera absolventilor este destul de obscură.
Aproape jumătate d{n ei au avut grade inferioare:
cadet, soldat, sublocotenent, fiind înrolaţi în regimente de infanterie, cavalerie sau geniu. Trei au
17
Ibidem, 368, 707, 866. Despre fundaţia Chaos, vezi
ibidem, 6-34.
18
Ibidem, 746.
19
Ibidem, 822.
20
Ibidem, 328, 870.
21
Ibidem, 184.
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lucrat în cancelarii şi în domeniul topografiei. Cei
mai merituoşi au avansat până la gradele de căpitan
şi maior. De exemplu, Theodor Gerstorf a devenit
maior si comandantul cetătii
Buda (1816), iar la
'
1834 se afla în misiune la garnizoana din insula
Lissa (Dalmaţia) 22 • La fel, Georg Georgievits a
avansat rapid, astfel că la cinci ani de la absolvire
era deja maior în cadrul regimentului bănăţean de
graniţă nr. 14 (1855) 23 • Cea mai meritorie carieră a
avut-o Joseph Schmidt von Kis-Ber (1835-1897). A
început ca sublocotenent în trupele de Geniu, devenind căpitan în Statul Major al Geniului, comandant al geniştilor din Budapesta (1891), profesor de
fizică si chimie la Academia de Geniu. Activitatea i-a
fost risplătită cu Ordinele Leopold şi Franz Joseph, în
grad de cavaler, şi Crucea Meritul Militar1 4•
Despre elevii celorlalte institute (Graz,
Olomouc, Viena), referinţele sunt mai modeste.
Cei 27 de timişoreni ajunşi la Viena au avut de
ales între mai multe şcoli, cea mai prestigioasă
fiind Akademische Gymnasium, creaţie a iezuiţilor
(1553). Gimnaziul Academic a cunoscut o reală
schimbare după anul 1773, când a fost preluat de
călugării piarişti. Aici au fost introduse metode
didactice şi pedagogice noi, adaptate spiritului iluminist. Şcoala avea un ciclu inferior cu patru clase
gramaticale (parva, principia, gramatica şi sintaxa),
şi unul sup:rior cu două clase umaniste de poetică
si retorică. ln toti cei sase ani erau predate religia,
iatina, geografia,' istoria şi matematica. Elevii primelor trei clase studiau ştiinţele naturale, iar cei
din ultimii ani învăţau limba greacă. Acest curriculum avansat le permitea absolvenţilor să se
înscrie la universitate 25 . Pentru tinerii care doreau
să urmeze studii teologice de nivel mediu, cel mai
potrivit a fost Collegium Pazmaneum din Viena,
fondat în 1623 de cardinalul Peter P:izm:iny26 • De
asemenea, se cunoaşte că Alexander Jankovici, care
urma dreptul la S:irospatak (1833), studiase mai
întâi la Karlowitz, iar Constantin Theodorovici a
învătat la Vârset, apoi la Kecskemet unde si-a continu~t pregăti~e~ superioară (1839) 27 •
'

.

Ibidem, 376; M. Szabo, L. Szi:igi, op. cit., nr. 1329.
M. Szabo, L. Szi:igi, op. cit., nr. 1314.
24 Ibidem, nr. 3480; Fr. Gatti, op. cit., 872.
25 Robert Winter, Das Akademische Gymnasium in Wien.
Vergangenheit und Gegenwart, Wien, Ki:iln, Weimar (1996);
22

23

Festschrift zum 450.Jubil.iium der Schulgrnndung. Akademisches
Gymnasium Wien: 1553-2003 (red. Klemens Kerbler), Wien
(2003).
26
Carolus Rimely, Historia Co/legii Pazmaniani, Viennae
(1865); Fazekas Istvan, A becsi Pazmaneum magyarorszdgi hallgatoi 1623-1918 (1951), Budapest (2003). La acest colegiu a
studiat Franz Heinrich (1781), cf. M. Szabo, L. Szi:igi, op. cit.,
nr. 1595.
27
M. Szabo, op. cit., nr. 826, !832a.

Vârsta şcolarilor este rar menţionată, fiind
dedusă din matricolele universităţilor unde aceştia
s-au înscris ulterior. Datele accesibile indică etatea
de 10-12 ani, semn că tinerii erau cuprinşi în
ciclul inferior al colegiilor. În două situaţii, fraţii au
studiat împreună: nobilii Ioan şi Iosif Zeisberger
(1775), apoi tinerii Ferdinand şi Michael Spech
(1806-1807). Matricolele au înregistrat, în câteva
cazuri, etnia studioşilor (Hungarus), precum şi
condiţia socială: nobilis (1735, 1773, 1775) sau
praenobilis (1750) Temesvariensis, civis Temessens
(1770), plebeius Temeswariens (1781), Freyherr
von Temesvdr (1818, 1820) 28 . Despre Nexandru
loanovici si
, Constantin Teodorovici se stie
, că erau
de confesiune ortodoxă. Aceste date completează
informaţiile modeste referitoare la părinţi: câţiva
functionari
si
,
, militari, un notar, un contabil, un
cetăţean onorabil (civis ex comitatu Themeswar,
1770), un baron (1818) şi un judecător militar
cu grad de colonel (1820) 29 . Tatăl lui Constantin
Teodorovici era protopop la Jebel.
Perspectivele profesionale ale acestor gimnazişti
sunt puţin luminate documentar. Zece dintre ei
au reuşit să urmeze cursuri universitare (drept - 6,
tehnică - 2, filosofie - 2). Un exemplu edificator
îl oferă Friedrich Auer von Randenstein înscris ca
gimnazist la Viena, apoi ca student la Politehnica
din Praga. Urmând îndemnul tatălui său, căpitan
de cavalerie, Auer a ajuns şi el cavalerist cu gradul
de locotenent, apoi de căpitan (1855-1861) 30 •

*
În perioada 1730-1850, peste 160 de tineri au
urmat cursuri universitare. Aproximativ 75 s-au
orientat spre capitala Imperiului, unde au putut să
opteze pentru Universitate, Academia de Arte sau
Institutul Politehnic. Un număr similar şi-a manifestat preferinţa pentru academii, colegii şi institute
din cuprinsul Ungariei. Doar 10% din studenţi
s-au îndreptat către celelalte centre academice ale
Imperiului (Graz, Olomouc, Lemberg sau Praga)
ori au ales să studieze la Hohenheim, Miinchen şi
Moscova. Preferinţele bănăţenilor vor fi mai bine
apreciate după o scurtă prezentare a acestor universităti,
, în ordinea interesului manifestat.
Universitatea din Viena (Alma Mater
Rudolphina)3 1, creată în 1365, s-a aflat de la
28
M. Szabo, L. Szi:igi, op. cit., nr. 969, 1606, 1998, 2641,
3813,4165,4334,4509,4510.
29
Ibidem, nr. 1998, 3813, 4334.
30
Ibidem, nr. 138.
31
Franz Gali, Alma Mater Rudolphina 1365-1965. Die
Wiener Universităt und ihre Studenten, Wien ( 1965).

început în topul preferinţelor studioşilor bănă
ţeni32. Interesul s-a diminuat foarte mult în epoca
ocupaţiei otomane, dar a cunoscut un reviriment
în perioada analizată aici. O dezvoltare remarcabilă
a cunoscut facultatea de medicină, care şi-a diversificat specializările (farmacie, medicină veterinară)
si
, a contribuit la dezvoltarea cercetării si
' tehnicii
medicale. Un alt domeniu important a fost cel al
ştiinţelor camerale. La început, acestea au studiat
administraţia finanţelor publice, dar ulterior, ele
au cuprins Întreaga administraţie a statului, independent de normele juridice care o reglementau. Ştiinţele camerale (Kameralswissenschaften)
efectuau cercetări teoretice, dar şi studii practice.
Cameraliştii au asigurat Imperiului habsburgic o
administraţie foarte bine organizată.
Studiile artistice au căpătat o formă organizată din anul 1725, când împăratul Carol VI a
creat KK Hofokademie der Maler, Bildhauer und
Baukunst. Instituţia a fost reorganizată în 1751,
apoi la 1772, an în care toate şcolile de artă au fost
integrate în KK vereinigten Akademie der bildenden Kunste33 •
Institutul Politehnic din Viena (KK polytechnisches Institut) creat în anul 1815, a fose prima universitate de profil din spaţiul german. A avut de la
început o orientare non-militară, iar organizarea sa
era printre cele mai moderne din lumea academică.
Amplasarea acestor instituţii în capitala statului a
oferit multe avantaje: nu se aflau foarte departe de
Timişoara, cursurile propuse erau de calitate, iar
utilizarea limbii germane a uşurat comunicarea şi
traiul cotidian al studenţilor. Bănăţenii aveau aici
însusi
Posibilitatea de a citi foarte mult, de a-si
'
,
maniere elegante, de a fi la curent cu ideile timpului lor, de a se distra şi de a lega prietenii cu tineri
din tot imperiul. De multe ori, aceste oportunităţi
au stat la baza unor cariere promiţătoare.
N doilea centru academic preferat de timişo
reni a fost Pesta. Cea mai importantă universitate
maghiară a fost creată de către cardinalul Peter
Pâzmâny în 1635, la Nagyszombat (azi, Trnava în
Slovacia). După dizolvarea Ordinului iezuit, universitatea a fost mutată la Buda (1777), apoi la
Pesta (1784). Până în anul 1844, limba de predare
a fost latina, după care cursurile s-au ţinut în limba
maghiară. Oferta educaţională s-a diversificat semnificativ: în cadrul facultăţii de filosofie a fost creat
lnstitutum Geometrico-Hydrotechnicum (1782), iar
facultatea de medicină a cuprins un lnstitutum
32

Vezi nota l.
Carl von Liitzow, Geschichte der Kais. Kon. Akademie
der Bildenden Kunste. restschrift zur Eroffeung des neuen
Akademie-Gebăudes, Wien ( 1877).
33

155

ANALELE BANATULUI, S.N„ ARHEOLOGIE- ISTORIE, XVIII, 2010

(1787) 34 . Institutum Geometricum
(1782-1850) este considerat nucleul viitoarei
Politehnici. Pe parcursul a şapte decenii, această
şcoală a dat 1278 de ingineri diplomaţi, din care doi
au provenit din Timişoara 35 . Cursurile de medicină
au fost mult mai atractive pentru bănăţeni. Ei s-au
specializat în chirurgie, farmacie şi medicină veterinară. Importanţa acelui Institutum Veterinarum
reiese şi din faptul că la trei ani de la înfiinţarea
sa (1790), au fost create două specializări, anume
Veterinarum

cursus epizootologiae şi cursus hippiatriae36.
Prezenţa studioşilor timişoreni poate fi remarcată şi în alte oraşe ungureşti: Debrecen, Gyăr,
Kecskemet, Sarospatak etc. Cele mai vechi colegii
maghiare protestante au fost create la Sarospatak
(1531) şi Debrecen (1536). La Sarospatak a activat
:âţiva ani ilustrul pedagog Jan Amos Comenius.
In secolul XIX, colegiile aveau încorporate clase
de filosofie, drept şi teologie. Bănăţenii au acordat
celor două colegii o atenţie egală, cu precizarea că
tinerii interesaţi de filosofie s-au îndreptat spre
Debrecen, iar cei cu preocupări pentru drept au
preferat şcoala din Sarospatak37 .
Academia iezuită din Gyăr a fost întemeiată
în anul 1718, iar după dizolvarea ordinului care o
crease, a devenit o institutie de stat (1776). Între
'
1785-1802, Academia a fost mutată la Pecs, timp
în care a fost frecventată de doi timişoreni. Alţi şase
concitadini au ales să urmeze facultăţile de filosofie
şi drept restabilite la Gyăr38 . De un oarecare interes
s-a bucurat şi Academia reformată de Drept din
Kecskemet, apărută în 1835-1836 prin restructurarea vechiului colegiu. Academia a avut trei facultăţi specializate în drept, filosofie şi teologie 39 .
Ştiinţele agricole au fost popularizate prin
intermediul şcolilor superioare din Keszthely
şi Mosonmagyar6var. La Keszthely, magnatul
Festetics Gyărgy a creat prima şcoală de agronomie
din Europa, pe care a intitulat-o sugestiv Georgikon
(1797) 40 • Cursurile erau predate în limbile latină şi
maghiară. Învăţământul agricol s-a extins în 1818,
34

Az Eiitviis Lordnd Tudomdnyegyetem tiirtenete 1635-2002,
red. Szi:igi Lâszl6, Budapest (2003).
35 Szi:igi Lâszl6, Mernijkkepzij lntezet a Bo'lcseszeti Karon
1782-1850, Budapest (1980).
36
Thanhoffer Lajos, Az dllatorvostudomdny es dllatorvosi
taninteze!Unk tiirtenete, Budapest (1888); 200 eves a magyar
dllatorvosi felsiioktatds, red. Holl6 Ferenc, Budapest (1987).
37 A Debreceni Reformdtus Kollegium tiirtenete, red. Kocsis
Elemer, Barcza J6zsef, Debrecen (1988).
38
Nemeth Ambrus, A gyiiri kirdlyi tudomdny akadimia tiirtenete, I-II, Gyi:ir (1904).
39
Jo6 Gyula, A kecskemeti ref jogakadimia tiirtenete,
Kecskemet (192 5).
40
Siile S:indor, A keszthelyi Georgikon 1791-1848, Budapest
(1967).
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când prinţul Albert Cazimir de Saxonia, duce de
Teschen, a avut iniţiativa înfiinţării unui institut
de agricultură la Mosonmagyar6var. Aici, pentru
prelegeri şi lucrările practice se utilizau limbile
latină şi germană41 •
Părăsind spaţiul maghiar, prezentarea va continua cu centrele academice din celelalte regiuni
ale Imperiului Habsburgic. Oraşul Graz s-a aflat
printre centrele preferate de timişoreni. Opţiunea
lor este cu atât mai semnificativă dacă se ţine cont
de faptul că, între 1701-1850, au ales să studieze
aici doar 59 de ardeleni şi bănăţeni, din care 11 proveneau din Timişoara. Universitatea catolică a fost
creată de arhiducele Carol II în 1586. Două secole
mai târziu (1782), împăratul Iosif II a redus-o la
rangul de lyceum destinat pregătir~i funcţionari
lor civili şi personalului medical. In anul 1827,
împăratul Francisc I a redeschis vechea instituţie
sub numele de Karl-Franzens-Universităt42• Din
1811, la Graz şi-a început activitatea Institutul
Joanneum. A fost creaţia arhiducelui Johann care
şi-a donat colecţiile de obiecte naturale. Cursurile
au fost concepute iniţial pentru elevii de liceu, dar
din 1828 au fost adaptate şi pentru studenţii universităţii43. În institut s-au creat catedre de geometrie practică, matematică aplicată, mecanică, metalurgie şi minerit.
Universitatea din Lemberg (Liov) a fost creată
de regele polonez Jan II Kazimir Vasa în anul 1661.
În urma anexării Galitiei
la Imperiu si
,
' a dizolvării Ordinului iezuit, instituţia a fost redusă la
rangul de liceu. Noul Collegium Medicum (1773)
a pregătit chirurgi şi medici militari, iar Collegium
Theresianum (l 776) era axat pe studii de filosofie
şi teologie. Împăratul Francisc I a avut meritul de
a deschide, în 1817, KK Franzens-Universităt cu
facultăţi de teologie, drept şi filosofie. Învăţământul
medical a fost integrat în universitate abia la 1891 44 .
Interesul timişorenilor pentru această universitate
a fost limitat, doar cinci alegând să studieze acolo
dreptul şi filosofia.
Oraşul Olomouc (Olmiitz) a devenit centru
universitar din anul 1573. Două secole mai târziu,
patronajul iezuiţilor a fost abolit şi înlocuit cu cel
41

Walleshausen Gyula, A Magyarovdri agrdrfels/Joktatds 175
eve (1818-1993), Mosonmagyar6var (1993).
42 Franz von Krones, Geschichte der Karl Franzens-Universitiit
in Graz, Graz (1886); Johann Andritsch, Studenten und
Lehrer aus Ungarn und Siebenburgen an der Universitiit Graz
(1586-1782), Graz (1965).
43 Marlies Raffier, Biirgerliche Lesekultur im Vonniirz. Der
Leseverein am Joanneum in Graz (1819-1871), Frankfurt/
Main Berlin, Bem, New York, Paris, Wien (1993).
44
Ludwik Finkel, Stanislaw Starzynski, Historya Uniwersytetu
Lwowskiego, Lw6w (1894).

al statului. Universitatea a fost redusă la rangul de
lyceum (1782), recâştigându-şi vechiul statut în
anul 1827. Spre Olomouc s-au îndreptat numai
patru timişoreni care au studiat dreptul şi filosofia.
O prezenţă foarte slabă se constată şi în cazul
altor şapte universităţi aflate la distanţe considerabile faţă de Banat. Ele au fost frecventate în contextul unor călătorii de studii mai ample (peregrinatio academica). Spaţiul german meridional este
reprezentat de universităţile din Hohenheim şi
Miinchen. Prima a fost fondată de regele Wilhelm
I de Wiirttemberg, ca o instituţie de învăţământ
agricol (1818). Din anul 1847, s-a numit Academia
de Agricultură şi Silvicultură 45 . Oraşul ~iinchen,
nu a avut o universitate decât din 1826. ln acel an,
Ludwig I a adus în capitala regatului său vechea
universitate de la lngolstadt (creată în 1472) care
avea facultăţi de teologie, drept, medicină şi filosofie46. Curând i s-au adăugat şi cursuri de arhitectură, care au fost urmate de doi timişoreni în epoca
revoluţiei paşoptiste.

Praga şi Cracovia aveau universităţi multiseculare (fondate în 1348, respectiv 1364) care au fost
restructurate de Habsburgi. În anul 1654, împăra
tul Ferdinand III a creat la Praga noua Universitas
Carolo Ferdinandea cu patru facultăţi. Bănăţenii nu
i-au acordat atenţie nici în secolele Evului mediu,
când a fost privită ca un centru al mişcării husite,
nici în perioada modernă. Mai atractivă a fost
Şcoala Superioară de Tehnică apărută la începutul
secolului al XIX-lea 47 • Cracovia reprezintă exemplul celei mai spectaculoase diminuări a interesului
pentru o universitate, realitate valabilă atât pentru
bănăţeni cât şi pentru ardeleni 48 • Calitatea cursurilor, predate în spirit umanist, a fa.cut ca până în
1520 la Cracovia să ajungă o treime din totalul
studioşilor din Banat şi Transilvania. În epoca
Principatului autonom şi a Reformei (1521-1700)
ponderea a scăzut la 3%, iar Între 1701-1849, la
O, 1o/o (cinci studenti - dintre care un timisorean din totalul de 4563) 49 • Aici trebuie remarcat faptul
că între 1795-1809, Cracovia s-a aflat în corn-

.
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FestJChri.ft zum fiinfzigjăhrigen fubilăum der K Land- und
ForstwirthJChaftlichen Akademie, Hohenheim. Ausgegeben zum
20. November 1868, Stuttgart (1868).
46
Carl Pram!, Geschichteder Ludwig-Maximilians-Universitdt
in lngolstadt, Landshut, Munchen, I-II, Miinchen (1872).
47
Die K K Deutsche Technische Hochschule in Prag
1806-1906. Festschri.ft zur Hundertjahrfeier I im Auftrage
des Professorenkollegium redigiert von Franz Stark unter
Mitwirkung von Wilhelm Gintl und Anton Griinwald, Prag
(1906).
4
" Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis
in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 usque ad
annum 1849, ed. Joseph Muczkowski, Cracovia (1849).
49
Vezi notele I. 2 şi 5.

ponenţa

Imperiului Habsburgilor, iar tocmai m
este atestat acolo singurul student
timisorean.
Î~ acelaşi context trebuie privită şi prezenţa altor
doi concitadini la Padova si Pavia. Universitatea
din Padova (creată în 1222) a funcţionat o lungă
perioadă (1399-1813) despărţită în Universitas
luristarum şi Universitas Artistarum50 . La Pavia, tradiţia învăţământului superior urcă până în epoca
regelui Lothar I (cca 825). Crearea unui Studium
generale În 1361 a prefigurat înfiinţarea universită
ţii la sfârşitul secolului XIV de către ducele milanez
Cian Galeazzo Visconti. Sub stăpânire austriacă,
în 1825, universitatea a fost reorganizată în patru
facultăţi: filosofie, teologie, drept şi medicină 51 •
În sfârşit, spre Imperiul tuturor Rusiilor s-a
îndreptat un singur timişorean, anume Makarius
Petrovici. El a studiat la Academia din Kiev
(fondată în 1632) şi În recent înfiinţata (ian. 1755)
Universitate din Moscova.
Din anexa studiului se poate remarca faptul că
unii tineri au avut posibilitatea ca, în acelaşi oraş,
să-şi facă studiile medii şi superioare (Viena - 3,
Olomouc - 2, Graz - 1) ori să urmeze cursurile
a două facultăţi (Debrecen, Graz, Viena - câte
2). Peregrinatio academica a avut ca reper capitala
imperiului. Completarea pregătirii celor ajunşi la
Viena s-a realizat la Pesta -4, Debrecen şi Miinchen
- câte 2, Lemberg, Olomouc, Praga, Sârospatak câte unul. Doi timişoreni au învăţat la Debrecen
- Kecskemet, respectiv Kiev - Moscova.
Referitor la domeniile studiate, se constată o
diversificare a specializărilor, multe din ele fiind
nou apărute în cadrul învăţământului universitar.
Faţă de secolele anterioare, discontinuitatea cea
mai pronunţată s-a produs în studiul teologiei.
Doar cinci timişoreni au ales să aprofundeze acest
domeniu, în funcţie de confesiunea mărturisită:
catolică (Esztergom, Graz, Viena), ortodoxă (Kiev)
sau protestantă (Sârospatak). Celelalte specializări medievale, ca dreptul, filosofia şi medicina,
au cunoscut un progres semnificativ sub impactul ideilor, principiilor şi tehnicilor moderne. În
topul preferinţelor timişorenilor s-au aflat studiile de drept - 45 (din care 17 la Viena şi 13 la
Sârospatak) şi filosofie - 37 (Debrecen - 10, Viena
- 6 etc). Urmează cursurile de inginerie militară (28 la Viena) şi Artele frumoase - 20 (18 la
Viena). O atenţie egală a fost acordată ingineriei
această perioadă

.
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Piero De! Negro (a cura di), L 'Universita di Padova: otto
secoli di storia, Padova (200 I).
51 Universita degli Studi di Pavia, Statuti e Ordinamenti
Mll'Universitadi Paviadal 1361al1859, Pavia (1925); Pietro
Vaccari, Storia dell'universita di Pavia, Pavia (1957).
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civile - 15 (Viena - 8, Graz - 4 etc), medicinii
umane - 14 (1 O la Viena) şi veterinare - 14 (câte
7 la Pesta şi Viena), farmaciei - 13 (1 O la Pesta).
Un interes limitat a fost arătat agronomiei (3),
ştiinţelor comerciale şi camerale (5, respectiv 3 la
Viena), situaţie explicabilă, în parte, prin faptul că
acestea erau recent înfiinţate. Totodată, preocuparea pentru studii înalte este sugerată de parcurgerea
unei duble specializări, în domenii asemănătoare
sau total diferite: filosofie - drept (5), filosofie arte (1), filosofie - medicină (1), filosofie - inginerie (2), arhitectură - inginerie (2), comerţ - inginerie (1), medicină umană şi veterinară (2).
Sub aspect documentar, biografiile studenţilor timişoreni sunt luminate în mod inegal.
Amănuntele referitoare la vârsta, naţionalitatea,
religia, conditia materială si socială a tinerilor se
prezintă disparate şi incomplete. Identificarea studenţilor este posibilă prin precizarea expresă, divers
ortografiată, a numelui oraşului de provenienţă:
Temeschwar (l 773, 1818), Temesvdr ex Banatu
(177 4), Temeswariens (l 780, 1798), Temesvdr
Dioec. M-Waradiensis (1840), natus Temesvarini
(1849) 52 . Din coroborarea diverselor mărturii
reiese faptul că unii tineri declarati• ca timisoreni s-au născut în alte localităţi. De exemplu,
Anton Oelberg provenea din Oraviţa, Gheorghe
Constantin Roja se născuse la Bitolia (Monastir),
într-o familie aromână, iar Francisc Seltmann era
din_preajma Timişoarei 53 .
ln privinţa vârstei, informaţiile păstrate doar
pentru o jumătate din totalul studenţilor, lasă să
se întrevadă un palier foarte larg. Au existat cursanţi adolescenţi, de 15-16 ani, precum Waclaw
Petz (1803), Gabriel Meleg (1817), Paul Petrovitz
(1834), Janos Medveczky (1845) sau Friedrich
Auer (1849) 54 , dar şi studenţi aflaţi la vârsta maturitătii: Carolus Weitersheim (29 ani în 1835),
'
Francisc Csad.ry (31 ani în 1849) şi Karl Hermann
(38 ani în 1808) 55 . Din centralizarea datelor existente rezultă următoarea distribuţie pe vârste: 15
ani - 2; 16 ani -6; 17 ani - 6; 18 ani - 9; 19 ani
- 8; 20 ani - 13; 21 ani - 6; 22 ani - 5; 23 ani - 4;
24 ani - 12; 25 ani - 2; 26 ani - 2; 27, 28, 29, 31
şi 38 ani - câte unul.
Componenta etnică este o problemă care
trebuie abordată foarte cumpănit. Această precautie este impusă de diversitatea etnică a orasului

.
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52 M. Szabo, L. Szi:igi, op. cit., nr. 969, 1196, 2253, 2894,
3331, 4399; M. Szabo, op. cit., nr. 1880.
53
Ibidem, nr. 2894, 3286, 3651.
54 Ibidem, nr. 138, 2623, 3041, 3042; M. Szabo, op. cit.,
nr. 1209b.
55 Ibidem, nr. 774, 1662; M. Szabo, op. cit., nr. 1976.
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si de raritatea dovezilor concludente. Timisoara
anilor 1750-1850 nu se poate defini prin noţiunea de naţionalitate, ori prin aceea a vreunui
grup etno-cultural. A fost exemplul fericit al unui
oraş multiconfesional, plurilingv şi transcultural.
Onomastica cu rezonanţă germanică sau slavă nu
este întotdeauna un argument decisiv în favoarea
apartenenţei la aceste două populaţii. Tot astfel,
etniconul Hungarus, ataşat la numele câtorva
studioşi 56 din secolul XVIII, indică, mai curând,
integrarea în una din „naţiunile" universitare din
Viena, decât în neamul maghiar. Pentru şcolile
din cuprinsul Ungariei, tendinţele de maghiarizare
sunt evidente îndeosebi în cazul tinerilor care, deşi
declaraţi unguri, poartă nume tipice lumii balcanice (Damaszkin, Georgievits, Joanovits, Kosztits,
Stretkovics, Veszelinovits) şi sunt ortodocşi 57 .
Onomastica este edificatoare în destul de puţine
situaţii, precum cea a lui Anton Rodriguez (1781)
pentru care se poate admite o ascendenţă spaniolă,
Waclaw Petz (student la Cracovia) cu origini poloneze şi a românilor Pavel Vasici şi Ioan Petrovici
(1845) 58 • Tabloul naţionalităţilor poate fi completat cu cea albaneză Qohannes Petrovics, înscris
ca ilir, 1824), aromânească (Constantin Roja,
1808; Toma Caracaş, 1811; Constantin Hadsi
şi Ioan Niciphor, 1839) şi sârbească (Sigismund
Joanovics, serbus, 1838; Elias Mihailovits, 1842) 59 •
Nota comună pentru toţi studenţii a fost plurilingvismul. Învăţarea limbii germane aducea avantaje
nu numai în comerţ şi meşteşuguri, ci şi în instruire. Fiind o limbă vie, introdusă şi ca mijloc oficial
de comunicare, germana a oferit tinerilor perspective ample de afirmare în armată, administraţie şi
în şcolile înalte. Spre exemplificare, Constantin
Roja a utilizat cel puţin şase limbi, iar Carol
Unger, student la Esztergom, vorbea în germană,
maghiară şi sârbă 60 • La universitatea din Pesta, prelegerile de medicină veterinară au fost ţinute în
limbile maghiară sau germană, timişorenii optând
pentru una din acestea 61 •
Apartenenţa confesională a studenţilor se poate
reconstitui în mod acceptabil. Cei mai mulţi
cursanti' au mărturisit credinta
ortodoxă (36) si
'
catolică (26). Celelalte culte sunt abia remarcate:

.
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Ibidem, nr. 2253, 241 O, 3482.
M. Szabo, op. cit., nr. 361, 616a, 848a, 1010a, 1671.
193 la.
58 M. Szabo, L. Szi:igi, op. cit., nr. 3042, 3280; M. Szabo, op.
cit., nr. 1433.
59 Ibidem, nr. 2863, 3286; M. Szabo, op. cit., nr. 689, 848,
872, 1238a, 1432.
60
Ibidem, nr. 3286; M. Szabo, op. cit., nr. 1880.
61
M. Szabo, op. cit., nr. 1165, 1199 (maghiară); 1299, 1433,
1536 (germană).
57

reformată de confesiune helvetică şi augustană câte 3, greco-catolică - 2, iudaică - un student62 •
În privinţa condiţiei sociale, informaţiile sunt
mult mai ample, cu referire la o paletă socio-profesională foarte variată. Studenţii de rang nobiliar sunt
atestaţi pentru toată perioada analizată aici: Claudius
Leodegarius Liber Baro aus Rebentige H{ungarus}
Temesvariensis (1739), Joannes Maffezoni şi Anton
Hornegger nobilis Temeswariensis (1756, 1769),
Karolus Schmidt H. praenobilis (1778), Ladislaus
D'Ellbe-Vaux nobilis (1801), Georg Malenitza
Ritter von Temeswar (1840) etc. 63 . O persoană
aleasă a fost şi Martin Schubary, prezentat ca „vicarius ep. Temes." (1796) 64 • Alţi timişoreni şi-au etalat
condiţia de cetăţeni onorabili: Andreas Kayser civis
Temessens (1770), Anton Rodriguez Civis Temeswar
( 1781), Eduard Stutterheim Freyherr von Temeswar
(1820) etc65 . La polul opus s-au situat tinerii săraci,
de condiţie umilă: Jacob Marossangi H. pauper
Teleschbaniensl Temeswariens ( 1781) şi Waclaw Petz
(1802) 66 •
Lista universitarilor timişoreni evidenţiază
faptul că în unele familii ale oraşului au existat,
concomitent sau în generaţii diferite, persoane cu
studii înalte. Datele personale consemnate în registrele matricole conduc la ideea că în majoritatea
acestor cazuri, studenţii au fost fraţi (fam. Gnadiger,
Komlosi, Kosztka, Medveczky, Oszlanyi, Petrovici,
Schichting, Unger), mai rar tată şi fiu (fam.
Demelmayer) ori veri (fam. Damaschin, Nicolici) 67 .
Ocupaţiile şi starea materială a părinţilor au
fost dintre cele mai variate: comercianţi - 18;
proprietari - 9; ofiţeri, dintre care mulţi cu grade
superioare - 715; funcţionari civili şi militari - 8;
medici civili sau în armată - 3; asesori, avocaţi,
Stefan
Ioanovici
J'udecători - câte unul. Studentii
'
,
şi Paul Constantinovici se puteau mândri cu părinţii lor care erau primar la Petrovaradin (1833),
respectiv judecător la Timişoara (1837). De asemenea, părinţii tinerilor Constantin Teodorovici şi
Constantin Kosztits au ocupat scaunul de protopop de la Jebel (1839 şi 1844) 68 • Ceilalţi cursanţi

M. Szabo, L. Szăgi, op. cit., nr. 292, 588; M. Szabo, op.
cit., nr. 221, 275, 1209a-b, 1222a, 1411, 1463, 1536.
63
Ibidem, nr. 1754, 2410, 2501, 2514, 3482. M. Szabo, op.
cit., nr. 361, 371, 872, 1348-1349, 1665, 1792.
64
M. Szabo, op. cit., nr. 1591.
65
M. Szabo, L. Szăgi, op. cit., nr. 1998, 3280, 3813. M.
Szabo, op. cit., nr. 1463, 1637, 1666, 1834, 1880, 1931,
62

2025.
Ibidem, nr. 2554, 3042.
67
Ibidem, nr. 864-865, 1346-47, 2186-87, 3430, 3453,
4189, 4191. M. Szabo, op. cit., nr. 361-362, 1011, 1013,
1209a-b, 1348-1350, 1384a-b, 1430, 1432.
68
Ibidem, nr. 709. M. Szabo, op. cit., nr. 848a, 1010a, 1832a.
66

au provenit din familii mai modeste, fapt sugerat
tot de îndeletnicirile părinţilor: agricultor, artizan,
cafegiu, ceasornicar, chirurg, croitor, dulgher,
farmacist, fierar, hangiu, peruchier, pictor, preot
ortodox etc. Cele 82 de situaţii pentru care se
cunoaşte ocupaţia părinţilor, permit o comparare
edificatoare cu specializările urmate de fiii acestora. În 12 cazuri, meseriile au fost identice sau
foarte asemănătoare pentru tată şi fiu: arhitect constructor, contabil - inspector financiar, căpitan
de cavalerie, chirurg - farmacist (2), funcţionar,
inginer, judecător militar - avocat, medic (2),
pictor, preot-călugăr 69 .
Trecerea de la ocupaţiile tradiţionale la cele
moderne se remarcă în peste 40 de situaţii. Sensul
ascendent este pregnant la familiile de condiţie
inferioară şi mijlocie. Părinţii câtorva medicinişti
au fost artizani, cursanţii de la medicină veterinară
au provenit din familii de agricultori sau fierari,
un băiat de dulgher a ajuns inginer70 , în timp ce
studiile de drept au fost accesibile fiilor de funcţio
nari, revizori, copişti şi comercianţi7 1 • Nici domeniul artelor nu a făcut excepţie, tatăl cunoscutului
pictor Karl Brocky fiind peruchier72 • Schimbarea
se manifestă şi în familiile celor declaraţi comercianţi, proprietari sau cetăţeni onorabili. Câţiva fii
de negustori au fost convinşi să urmeze o carieră
tot în domeniul economic, dar numai după ce
s-au instruit prin cursuri camerale ori au absolvit
secţia comercială a Politehnicii vieneze 73 • Copiii
de „onorabili", nobili şi proprietari-rentieri, au
studiat dreptul (6), medicina şi ingineria (câte 3)74•
Totodată, a existat o pronunţată discontinuitate
între preocupările tinerilor şi cele ale înaintaşilor
lor. În 33 de cazuri, a prevalat talentul şi dorinţa de
a face „altceva". Din familii de militari s-au recrutat studenţi la filosofie (3), drept, inginerie, arhitectură şi desen 75 • La fel, în casele de comercianţi
şi hangii se regăsesc studenţi la Arte Frumoase - 3,
filosofie şi medicină- câte 4 76 • Domeniul filosofiei
Ibidem, nr. 23, 138, 1346-47, 1753, 2367, 3040-41,
3171,3437,3468,3813.
70
Ibidem, nr. 816, 1432, 2076, 2327, 3636, 4164, 4189,
4191.
71
Ibidem, nr. 163, 456, 558, 1675, 3434, 4399. M. Szabo,
op. cit., nr. 826, 1430, 1834.
72
Ibidem, nr. 577.
73
Ibidem, nr. 77, 3020, 3430, 4371, 4420.
74
Ibidem, nr. 24, 2738, 3777 (medicină); 709, 2871, 3818
(inginerie); 867, 1998, 2514, 3438, 3482; M. Szabo, op. cit.,
nr. 361 (drept).
75 Ibidem, nr. 588, 1736, 2064, 2164, 2585, 2623, 2659,
3150, 3759.
76
Ibidem, nr. 292, 903, 1662 (arte); 2863, 3331, 3336,
3398 (medicină); M. Szabo, op. cit., nr. 616a, 1238a, 1430,
1432 (filosofie).
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a fost atractiv pentru fiii de funcţionari, proprietari
şi ai celor care lucrau în sistemul judiciar (asesor,
avocat, judecător). Dreptul a fost urmat de copiii
a doi clerici 77 • Relevantă este si, situatia
' din familiile pictorilor bănăţeni Franz Koml6sy şi Johann
Zukowa ai căror părinţi se ocupau cu orologeria,
respectiv croitoria78 • Ceasornicarul şi-a lăsat fiii să
urmeze domeniile preferate. Franz a devenit un
apreciat pictor, iar fratele Karl a fost contabil la
Oficiul tricesimal din Viena.
Din prezentarea acestor detalii reiese că starea
materială şi atitudinea părinţilor au condiţionat în
mod hotărâtor urmarea cursurilor. Studiile înalte
au presupus cheltuieli însemnate pe o durată apreciabilă. La taxele de studiu se adăugau cheltuielile
de întreţinere şi costurile legate de procurarea căr
ţilor şi rechizitelor, de tipărirea dizertaţiilor susţi
nute. Dacă nobilii îşi puteau permite un crai pe
măsura rangului lor, în schimb, pentru familiile
modeste asemenea cheltuieli au fost mai greu de
suportat. Câţiva studenţi erau orfani de unul sau
de ambii părinţi7 9 , ceea ce le diminua posibilităţile
financiare, dar nu şi ambiţia de a se afirma prin
studii. În momentul înscrierii, unii tineri erau deja
lucrători. Moise Kotterer a fost mai întâi ucenic si
practicant în domeniul farmaceuticii la Timişoara,'
apoi la Buda. Experienţa l-a ajutat să-şi termine
studiile de farmacie la vârsta de 24 de ani (1799).
Peste ani, Carol Mandler, de profesie fierar, s-a
înscris ca auditor al cursurilor de medicină veterinară de la Pesta (1839). Concitadinul său, Franz
Steiner, a lucrat ca socotitor, reuşind să facă şi doi
ani de studii juridice (Gyor, 1845) 80 • Indiscutabil,
greutăţile materiale i-au determinat pe mulţi tineri
să se înscrie doar ca auditori 81 sau să-şi întrerupă
studiile. Din cei aproape 160 de studenţi repertoriaţi, 60% nu figurează în registrele matricole
mai mult de un an. Pentru restul lor, situaţia se
prezintă astfel: 2 ani universitari - 25; 3 ani - 18;
4 ani - 15; 5 ani - 5; 6 ani - 4. Motivele arătate
mai sus explică şi caracterul sporadic al peregrină
rii academice.
Absolvirea facultăţilor şi obţinerea unor grade
academice nu este dovedită decât pentru aproximativ 30 de tineri. Primul timişorean declarat
77

M. Szabo, op. cit., nr. 848, 848a, 1209b, 1222a, 1350,
1411 (filosofie); 1O1 Oa, 1832a (drept).
78
M. Szabo, L. Szogi, op. cit., nr. 2186, 4 564.
79 M. Szabo, op. cit., nr. 1931, 1931 a, 195 Sa.
80
Ibidem, nr. 1051, 1165, 1659.
81
În 1808, Constantin Roja se recomanda ca auditor al
cursurilor de fiziologie şi obstetrică de la Facultatea de medicină din Pesta (Zuhiirer der Physiologie und Geburtshii/fe aufder
medizinischen Universităts-Fakultăt zu Pesth in Hungarn), cf.
Bibliografia Românească Veche, II, Bucureşti (1910), nr. 753.
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baccalaureus a fost baronul Claudius Leodegarius 82 ,

în aprilie 1739. Aproape un veac mai târziu,
Cajetanus Gnădinger (24 ani) a susţinut cu succes
examene de fizică şi matematică la secţia tehnică a
facultăţii de filosofie din Pesta, achitând o taxă de 42
florini (4 iulie 1825). El nu s-a oprit aici, astfel că în
1826 apare ca „medicinae studiosus'' la Universitatea
din Viena83 • Fratele său, Ferdinand Gnădinger, a
fost răsplătit cu titlul de doctor în medicină, după
şase ani de studii (1834) 84 • În aceeaşi perioadă,
la lnstitutum Geometricum din Pesta, timişorenii
Leopold Koszthka şi Carol Weitersheim au susţinut
examene riguroase de geometrie practică, hidraulică, mecanică şi economia câmpului (oeconomia
ruralis), finalizate cu obţinerea diplomei de inginer
(16 febr. 1835) 85 • Strădanii evidente a depus şi
concitadinul lor Francisc Csad.ry care, în 1850, se
pregătea să obţină diploma de medic (chirurgiae
candidatus) 86 • Absolvirea studiilor înalte se întrevede din publicarea unor dizertaţii şi lucrări ştiinţi
fice, apoi prin realizările notabile ale carierei postuniversitare. De la timişorenii Francisc Seltmann,
Constantin Roja, Pavel Vasici şi Joannis Niciphor
s-au păstrat dizertaţiile publicate cu ocazia finaliză
rii studiilor medicale87 .
Activitatea lui Constantin Roja (1786-1847),
aromân din Bitolia, s-a bucurat de o cercetare
atentă 88 • A copilărit şi a învăţat în Timişoara, apoi a
urmat cursuri de medicină la Pesta şi Viena, absolvite în 1812. El a practicat medicina la Oraviţa
(1837), apoi la Timişoara unde ajunge chiar
medicul şef al oraşului. Roja a avut preocupări şi
realizări în domeniul filologiei, evidenţiind originea latină a vlahilor sud-dunăreni 89 •
M. Szabo, L. Szogi, op. cit., nr. 2410.
Ibidem, nr. 1346; M. Szabo, op. cit., nr. 621.
84
Ibidem, nr. 1347. Ferdinand Gnaedinger, Dissertatio inauguralis medica de urina ut signo in morbis, Vindobonae ( 1834),
cf. Szinnyei Jozsef, Magyar irok. E!ete es munkdi, Budapest, III
"
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83

(1894), col. 1244.
M. Szabo, op. cit., nr. 1013, 1976.
86
M. Szabo, L. Szogi, op. cit., nr. 774.
87
Franciscus Xav. Selcmann, Dissertatio inauguralis medicopractica sistem animadversiones de febri nosocomiali, Viennae
(1783); Constantin Rosa, Dissertatio inauguralis medica de luxu
in medicamentis, ejus fontibus et dam no, Viennae ( 1812); Paulus
Vaszits, De peste orientali. Dissertatio inauguralis medica, Budae
(1832); Niciphor Joannis, Dissertatio inauguralis medica sistem
gastralgiam, Viennae (1839), cf. Szinnyei Jozsef, op. cit., IX
(1903), col. 1044; XI (1906), col. 1165; XII (1908), col. 893;
XIV (1914), col. 997.
88
Corneliu Diaconovich, Enciclopedia Română, III, Sibiu
(1904), 844; Ion Negru, Doctorul George Constantin Roja
(1786-1847) despre originea limbii române. Viaţa Medicala,
XXIV (1976), nr. 4, 85-88.
89 Georg Constantin Rosa, Untersuchungen z"iber die Roman ier
85

oder sogennanten Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen;

Pavel Vasici-Ungureanu (1806-1881) a fost
studentul facultăţii de medicină din Pesta între
1827-1832. El a avut o susţinută activitate medicală şi pedagogică, publicând lucrări în domeniul
literaturii şi specialităţii 90 • Vasici a participat la
activităţile Societăţii Literare din Bucureşti (1842)
si ale Societătii de medici si naturalisti din lasi
(1843). Realizările sale din domeniul ştiinţific şi
pe tărâmul luptei de emancipare naţională au fost
recunoscute prin alegerea sa ca membru corespondent (1871) şi titular (1879) al Academiei
Române 91 •
În domeniul ştiinţelor exacte, un exemplu de
carieră notabilă este cea a timişoreanului Franz
Schmidt (1827-1901). Tatăl său care era arhitect-constructor, l-a îndrumat tot către o carieră
tehnică. Timp de patru ani, Franz Schmidt a
studiat ingineria la Politehnica vieneză. Interesul
său pentru arta construcţiilor s-a concretizat în
frecventarea cursurilor de arhitectură de la Viena şi
Miinchen (1847-1849) 92 • A fost preocupat de teoriile moderne ale matematicianului Jânos Bolyai,
pe care le-a popularizat în lumea savantă. Totodată,
Schmidt a publicat corespondenţa matematicienilor Farkas Bolyai şi Karl Friedrich Gauss 93 .
La fel de interesantă este şi biografia lui Makarius
Petrovici (1734-1766) care ilustrează modelul de
afirmare urmând calea bisericească. A fost îndrumat mai întâi de tatăl său, preot ortodox, apoi de
episcopul Visarion care i-a acordat mijloacele necesare pentru a urma cursurile gimnaziului din oraş.
)

)

J

I

I

au/alte Urkunden gegriindet (text paralel german-grec), Pesta
(1808). Gheorghie Constatin Roja, Măiestria ghiovăsirii
(= citirii) române1ti cu litere latine1ti; care sânt literele românilor ceale vechi, spre polirea a toată Ghinta Românească ceii
dincoace Ji ceii dincolo de Dunăre (text paralel român-grec),
Buda (1809) cf. Bibliografia Românească Veche, II (191 O),
nr. 753; III (1912-36), nr. 771; IV (1944), 284--288. Gh. C.
Rozia, Cercetări despre Românii de dincollo de Dunăre, trad.
Sergiu Hagiadi, Craiova (1867).
90
Bibliografia românească modernă, IV, Bucureşti (1996),
698. Cuvântare încununătoare mediciască. Despre ciuma
răsăritului... pentru cununa doctorească... în medicină a
căpăta, în mărita universitate ungurească... Pavel VasiciUngureanu din Temi1oara al hirurgiei doctor Ji al măiestriei de
mo1it maghistru, Buda (1832, cu caractere chirilice).
91
Academia Română, Discursuri de recepţie, II (1880-1892),
Bucureşti

(2005), 59-139.
M. Szabo, L. Szogi, op. cit., nr. 3468.
93 George Bruce Halsted, Franz Schmidt (biography). lhe
American Mathematical Monthly, VIII (190 l ), nr. 5, l. Jean
Bolyai, La science absolue de l'espace ... pricidi d'une notice sur
la vie et Ies travaux de W et de j. Bolyai par Fr. Schmidt, Paris,
Gauthier-Villars (1868). BriejWechsel zwischen Carl Friedrich
Gauss und Wolfgang Bolyai. Mit Unterstiitzung der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Franz Schmidt
und Paul Stăckel, Leipzig (1899). J. Szinnyei, op. cit., XII, col.
478-479.
92

Petrovici a ales să studieze la universităţile din Kiev
Moscova, în cea ~in urmă pregătindu-se pentru
filosofie şi teologie. ln anul 1758, devine călugăr şi
profesor de retorică, dovedindu-şi priceperea prin
discursuri religioase si !ecrii de filosofie. Petrovici a
'
'
fost câţiva ani (1764-1766) arhimandritul mănăstirii Zeltikov din Tver, timp în care şi-a continuat
activităţile de instruire a viitorilor preoţi 94 •
Domeniul Artelor Frumoase este reprezentat
de câţiva desenatori şi pictori a căror creaţie este
apreciată până astăzi. Karl Brocky (1807-1855)
a studiat la Liceul piarist din Timişoara, apoi la
Academia vieneză de Arte. Talentul său este remarcat cu ocazia celor trei expoziţii personale din capitala Imperiului. Brocky s-a reîntors în Banat, la
Vârşeţ (1835), unde l-a cunoscut pe concitadinul
Gabriel Melek (Meleg) care, la rândul său, studiase
gravura şi pictura la Viena. În următoarele două
decenii, Brocky Întreprinde multe călătorii de
studii prin Europa. A excelat în arta portretului,
fiind apreciat pentru calitatea execuţiei şi maniera
de redare a personajelor. Între anii 1839-1844 şi
1846-1855, Brocky a lucrat în Anglia, devenind
pictor al Curţii regale britanice. Lucrările sale sunt
expuse în muzeele de artă din Londra, Paris, Viena,
Graz şi Timişoara95 •
Un alt pictor de marcă a fost Franz Koml6sy
(1817-1892). El s-a specializat în peisagistică şi
a lucrat numai în interiorul Imperiului. Din anul
1865 s-a stabilit la Viena. Aici a creat cele mai
frumoase tablouri cu flori (Blumenstiicke) şi mai
ales celebrul Rosen-Album. I 00 Rosenvarietăten
und Hybriden aus dem Schiinbrunner Park
(1868-1872) 96 •
Galeria pictorilor timişoreni poate fi Întregită
cu Paul Petrovits (1811-1881) şi Johann Zukowa.
Ambii erau de confesiune ortodoxă şi s-au remarcat
ca portretişti. Petrovics a avut o viaţă tumultoasă,
îndeosebi la bătrâneţe, când a emigrat în America.
A locuit şi a pictat la New York, San Francisco, Los
Angeles, Virginia City (Nevada), sfârşind spânzurat în Australia97 . Johann Zukowa s-a specializat în
pictura tablourilor istorice98 , dar el rămâne cunoscut
ca portretist. Creaţiile sale sunt apreciate şi astăzi,
şi

94

J. Szinnyei, op. cit., X (1905), col. 1072.
M. Szabo, L. Szogi, op. cit., nr. 577; Gsterreichisches
Biographisches Lexikon 1815-1950, I, Wien (1957, retip.
1993), 115. Autoportretul său (ulei pe pânză, 21,5 x 17,7 cm)
se află la Galeria Na~ională Maghiară din Budapesta.
96
Ibidem, nr. 2186; Osterreichisches Biographisches Lexikon,
IV, (1969, retip. 1993), l 02.
97
Ibidem, nr. 3041. Edan Milron Hughes, Artists in
California 1786-1940, San Francisco, California, Hughes
Publishing Company (1989), sub voce.
98
Ibidem, nr. 4564.
95
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unul din tablourile recent licitate fiind Portretul unui
locotenent din Corpul inginerilor de comunicaţii99 •
Informaţiile prezentate până aici au avut darul,
credem, de a evidenţia complexitatea şi varietatea
aspectelor unui fenomen socio-cultural mai puţin
cunoscut din istoria Banatului. Prezenţa studioşi
lor timişoreni în centrele academice europene nu a
fost prea amplă, dacă este raportată la situaţia altor
oraşe transilvane (media este de 1,8 elevi-studenţi

pe an), dar a avut o importanţă deosebită în conturarea şi promovarea „etosului instruirii", caracteristic întregii Europe Centrale în răstimpul dintre
1750-1850. La sfârşitul acestui interval, frecventarea academiilor şi universităţilor, îndeosebi a celor
din capitala Imperiului Habsburgilor, era în plină
ascensiune. Acest fenomen justifică, odată în plus,
de ce Timişoara, în mod meritat, a fost denumită
„Mica Vienă".

ANEXĂ
A. Evolutia
din Timisoara
, numerică a studiosilor
,
,
Deceniul

Total Banat-Transilvania
din
alte universităţi
Ungaria

universităţi

1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1850
TOTAL

12
15
6
6
15
29
37
88
183
222
381
515
453
1962

288
259
296
199
241
345
286
309
252
349
414
489
467
4194
6156

pe hârtie, 20,5 x 16,6 cm, semnată Zoukowa,
cca.1838, cf. Maurice Baruch, Irina Sakharova,
Russian Portraits in Watercolour 1825-1855, Paris (1994),
170-171. Licitată la Casa Chrisrie's din Londra (13 oct.
2009).

99

Acuarelă

databilă

162

Din care Timisoara
din
alte universităti
,
Unearia
I

universităti
,

4
3
4
9
7
9

-

2
5
1
17
20
23
68

IO

6
14
20
19
46
152
220

B. Lista studiosilor
pe centre si
,
, institutii
, universitare
Notă: în prima coloană a tabelelor este precizat numărul de ordine sub care figurează studioşii în
următoarele repertorii:

•

pentru Cracovia, Graz, Hohenheim, Kiev, Lemberg, Miinchen, Olomouc, Padova, Pavia,
Praga, Viena - Szabo M., Szăgi L., Erdelyi peregrinusok. Erdelyi didkok eur6pai egyetemeken
1701-1849, Marosvâsârhely, 1998;
pentru Debrecen, Esztergom, Gyăr, Kecskemet, Keszthely, Magyarovâr, Pesta, Sârospatak Szabo M., Erdelyiek Magyarorsuigi egyetemeken 1848 elott, Marosvâsârhely, 2005.

•

Cracovia
Nr.

Nume i renume
3042 Waclaw Petz

Perioada

1802-1803

S ecialitatea
Filosofie

Cariera

Cariera

Debrecen
Nume şi prenume
Johannes Nikolits
Johannes Petrovics
Stephanus Damaszkin
Joannes Domonkos
Johannes Damaszkin
Nicolaus Petrovics

1824-1825
1824-1825
1826-1827
1830-1831
1833-1834
1833-1834

1671 Basilius Stretkovics
1793
221 Andreas Bohus
374 Josephus Demetrovics

1835-1836
1836-1837
1836-1837
1837-1838

Specialitatea
Filosofie (an I)
Filosofie (an III)
Filosofie (an II)
Filosofie (an III)
Drept (an II)
Drept (an I) şi filosofie
(an II)
Filosofie
Drept
Drept (an II)
Filosofie (an II)

848 Sigismund Joanovics
689 Constantin Hadsi
1164 Georg Malenitza

1838-1839
1839-1840
1839-1840

Filosofie
Filosofie (an III)
Filosofie (an III)

1411 Ferdinand Pattornyai

1843-1844

Filosofie (an I)

Nr.

1350
1432
362
403
361
1430

Perioada

Student la drept Viena 1840

Student la drept Viena 1840

Esztergom
Nr.

Perioada

1880

1840-1841

Cariera

Graz
Nr.

Nume si prenume
4165 Georgius Troll
865 Joseph Demelmayer
969 Anton Dux
298 Friedricus Benecke
3759 Stephan Stadler
2367 Francisc Larenz

23

Franz Adamovitz

Perioada
Dec. 1750

1767
1773
1823
1826-1827
1833
1833
1837
1842-1843

Specialitatea
Gimnazist
Gimnazist
Gimnazist
Gimnazist
Teologie
Filosofie
Inginerie la }oanneum
Gimnazist
Institutul }oanneum

Cariera

Funqionar la „Lotro
Hivacal"
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Nr.
3398
2871
4038

Nume si prenume
? Schandrowi tz
Julius Novak
Carolus Tesseli

3757 Carol Stadclauer

Perioada
1838
1842
1842
1842
1846

Specialitatea
Chirurgie
Inginerie la Joanneum
Filosofie
Inginerie la foanneum
Gimnazist

Cariera

Perioada
1796-1797
1800-1802
1822-1823
1825-1826
1831-1832
1833-1834
1839-1840
1844-1845

Specialitatea
Filosofie (an I)
Filosofie (an II)
Filosofie (an I)
Drept (an li)
Drept (an I)
Filosofie (an II)
Drept (an II)
Drept (an II)

Cariera

Gyor
Nr.
1591
371
l 163a
1384a
1384b
848a
106a
1659

Nume si prenume
Marcinus Schubary
Ladislaus D'Ellbe-Vaux
Anton Malenitza
Josephus Oszlfoyi
Petrus Oszlfoyi
Stephan Joanovits
Alexander Baros
Ferenc Steiner

Hohenheim
Nr.
Nume si renume
1590 Erno Heim

Cariera

Perioada
1844-1845

Kecskemet
Nr.
296a
1832a
1955a
193la
1222a
1238a
1010a
616a
120%
1209a

Nume si prenume
Nero Constantinovics
Constantin Theodorovics
Alexander Vutsfo
Peter Veszelinovits
Kalmân Mesk6
Elias Mihailovits
Constantin Kosztits
Demeter Georgievits
Janos Medveczky
Bela Medveczky

Perioada
1834-1835
1839-1840
1839-1840
1839-1840
1840-1841
1842-1843
1844-1845
1845-1847
1845-1848
1847-1848

Specialitatea
Filosofie (an I)
Drept (an li)
Drept (an I)
Drept (an I)
Filosofie (an I)
Filosofie
Drept (an I)
Filosofie (an 1-11)
Filosofie
Filosofie (an I)

Cariera

Keszthely
Nr.
1629

Perioada
1845

Cariera

Perioada
Ante 1758

Cariera
Arhimandrit la Tver

Kiev si
, Moscova
Nr. Nume si renume
3040 Makarius Petrovics
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Lemberg
Nume şi prenume
Ehrenwald lgnatius Forster
Francisc Brum
Eduard Stutterheim
Gustav Bochovszky
Gustav Killer

Nr.
1196
588
3813
456
2064

Perioada
1798
1824-1825
1827 - 1828
1836-1837
1842

Specialitatea
Filosofie
Filosofie (an 1-11)
Drept
Drept
Desen; limbi moderne

Cariera

Magyar6v3.r
Nr. Nume si renume
1455 Alexander Poldru ach

Perioada
1842-1843

Cariera

Miinchen
Nr. Nume si prenume
2327 Joseph Kunz

Perioada
dec. 1846--iul. 1847

Specialitatea

Cariera

Arhitectură

Viena - inginerie
Franz Schmidt

3468

Arhitectură

Mai 1849

Arhitect

Olomouc
Nr.
3508
3807

Nume si prenume
Franz Schnitzer
Johann Streitt

141
2206
1877

Leopold Auhl
Augustus Korren
Adolphus Janosch

Perioada
1792-1793
1792
1797
1816
1825
1828
1841

Specialitatea
Filosofie
Gimnazist
Filosofie
Drept
Gimnazist
Gimnazist
Drept

Cariera
Student la Drept - Viena

Padova
Nr.
4399

Nume si renume
Joannes Wenighoffer Nepomucenus

Perioada
Mart. 1849

S ecialitatea
Drept

Cariera

Pavia
Nr.
77 4

Nume si renume
Francesco Csad.r

Perioada
1849-1850

Cariera
Medic

Pesta
Nr. Nume şi prenume
1051 Moyses Kottner
1568 Joannes Schissel
George C. Roja
732
621

Leopoldus Hell
Cajetanus Gnadinger

Perioada
12-13 iun. 1799
15-16 dec. 1807
1808-1809

Specialitatea
Farmacie (absolvent)
Chirurgie (absolvent)
Medicină (auditor)

27aug. 1813
4 iul. 1825

Farmacie (absolvent)
Filosofie (an III)

Cariera

Student la medicină
- Viena 1812
Student la medicină
- Viena 1826
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Nr.
-

753
562
1013
1976
1011
1165
1199
951
275
1299
1046
236
1433
658

Nume şi prenume
Pavel Vasici Ungurean
Adamus Herr
Venceslaus Frankenbusch
Leopold Kosztka
Carolus Weitersheim
Joannes Kosztka
Carol Mandler
Ernest Mazur
Gustav Klein
Alexius Bugar
Heinrich Muller
Francisc Koplinger
Mauritius Borovits
Ioan Petrovics
Elias Grigorovits

Perioada
1827-1832
1829-1830
1833-1836
1834-1835
Mai 1834-febr. 1835
30 iul. 1838
1839-1840
1839-1840
l oct. 1842
1842-1843
1842-1843
24 iul. 1843
17 nov. 1843
1845-1846
1846-1847

1536 Alexander Ruhig
1970
911
229
2000

Antal Weber
Francisc Killer
Josef Bonomi
Janos Zappal

Specialitatea
(doctor)
Filosofie (an III)
Filosofie (absolvent)
Inginerie (absolvent)
Inginerie (absolvent)
Farmacie (absolvent)

Cariera

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Farmacie (absolvent)
Medicină veterinară
Medicină veterinară

Farmacie (absolvent)
Farmacie (absolvent)
Medicină veterinară

Medicină veterinară

1846-1847

Medicină veterinară

17 marc. 1847
29 mai 1848
5 iunie 1848
9 iun. 1848

Farmacie (absolvent)
Farmacie (absolvent)
Farmacie (candidat)
Farmacie (absolvent)

Student la medicină
- Viena 1850
Student la medicină
- Viena 1850

Praga
Nr.
138

Nume si renume
Friedrich Auer von Randenstein

Perioada
1849-1850

S ecialitatea
Politehnică

Că

Cariera
itan cavalerie

Sarospatak
Nr.
1349
1348
872
1665
1898
141
1480
827
1637
2025
1666
1834
1931
826
1463
1792
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Nume si prenume
Demecrius Nikolits
Daniel Nikolits
Thomas Karakas
Paulus Steria
Paulus Vassits
D. Belics
Joannes Raits
Anastasius Jankovits
Lazarus Skarlat6
Constantin Zsonya
Paulus Stojanovits
Nicolaus Theologitu
Paulus Veszelinovits
Alexander Jankovics
Petrus Popovits
Petrus Szcojanovits

Perioada
16 sept. 1806
14 oct. 1808
14 dec. 1811
18 ian. 1823
16 apr. 1823
8 sept. 1824
8 sept. 1824
12 nov. 1825
12 nov. 1825
12 nov. 1825
3 dec. 1826
4 dec. 1826
19 dec. 1827
3 oct. 1833
25 nov. 1835
1841

Specialitatea
Drept (an I)
Filosofie
Drept (an IV)
Drept (an IV)
Drept (an III)
Teologie (an IV)
Filosofie
Drept (an IV)
Drept (an IV)
Drept (an III)
Drept (an I)
Drept (an I)
Drept (an I)
Drept (an III)
Drept (an IV)
Drept

Cariera

Viena - cursuri preuniversitare (ciclul inferior şi superior)
Nr.
4567
1606
2764
921
1562
1998

Nume si prenume
Franciscus Zumer
Joannes Helmstrett
Joseph Muller
Franciscus Xav. Dolffing
David Hatscky
Andreas Kayser

1216
4509
4510
1595
2641
3410

Franz Frey
Joannes Zeisberger Nepomuc
Josephus Zeisberger
Franz Heinrich
Carolus Metz
Ferdinand Schedel

2436
3750
3752
3181
4334
345
3813
2254
1344
3426
138

Franz Limoni
Ferdinand Spech
Michael Spech
Johann Raits
Georg Walostătten
Eduard Barnadelly
Eduard Stuccerheim
Friedrich Kollndorfer
Moritz Gleitsmann
Carl Scherclin
Friedrich Auer von Randenstein

3122
595
2767
1978

Eduard Pop
Carl Brzezanyky
Ladislau Muller
Eduard Karl

Perioada
1729
1735
1739
1743
1744
1770
1776
1774
1775
1775
1781
1781
1790
1798-1802
1792
1806
1807
1818
1818
1819
1820
1823
1830
1841
1843

Studii universitare

Drept - Viena

Filosofie si drept - Viena

Filosofie - Sarospatak

Drept - Lemberg

Politehnica din Praga, apoi
cavalerie

căpitan

de

1845
1846
1848
1849

Viena -Şcoala de Ingineri Militari (Gumpendorf)
Nr.
1288
3154
1292
2894

Nume şi prenume
Leopold Gany
Joseph Porta
Johann Christian Gaupp
Anton Oelberg, Temesvdr ex Banatu

Perioada
23 nov. 1759
11 apr. 1763 - 18 nov. 1772
14 febr. - 17 mai 1769
1 sept. 1769 - 1 mart. 1770

2895

Johann Albert Oelberg

1 sept. 1769 - 1 mart. 1770

Cariera
Soldat infanterie
Functionar
Student la filosofie Viena

Viena - Şcoala de Ingineri Militari (Laimgrube)
Nr.
1290
666
3378
4134
2105

Nume si prenume
Wenzel Gastel
Joseph Christophori
Adolf Sauvaigne
Raimund Toth
Friedrich Klapka

Perioada
9 febr. 1770 - 9 nov. 1771
27 febr. 1778
1 mai 1781 - 6 mai 1784
29 sept. 1798 - 29 mart. 1799
1 oct. 1813 - 7 ian. 1818

Cariera
Functionar
Cartograf

Cadet
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Nr.
3037
2104
3756
2103
2515
78
1738
2205
447
3480

Nume si prenume
Franz Petrich
Ferdinand Heinrich Klapka
Alois lgnaz Sprung
Adolf Klapka
Anton Malenitza
Julius Ambroszy
Franz Hogel
Heinrich Koronghy
Ârpad Blumencron
Joseph Schmidt von Kis- Ber

2977 Alexander Parcsetich von
Bakocz
1314 Georg Georgievits
1313 Constantin Georgievits
--- Ernst Doctorowitz

Perioada
3 nov. 1813 - 1sept.1818
30 sept. 1822 - 26 nov. 1828
4 oct. 1823 - 8 ian. 1826
4 oct. 1823 - 11 oct. 1829
12 nov. 1841 - 25 iun. 1842
2 oct. 1845 - 30 aug. 1849
5 oct. 1846 - 7 sept. 1847
30 sept. 1846 - 1 apr. 1849
14 mai 1849 - 4 mai 1850
13 oct. 1849 - 24 aug. 1855

Cariera
Maior
Maior
Cadet infanterie
Militar
Sublocotenent
Locotenent de husari
Ofiter de cavalerie
Prof. Academia de Geniu
Viena

24 oct. 1849 - 12 sept. 1853
25 oct. 1849 - 30 sept. 1850
27 oct. 1849 - 15 sept. 1852
2 oct. 1850 - 9 mart. 1851

Maior
Cadet cavalerie

Viena - Şcoala de Ingineri Militari (Wieden}
Nr.
864
251
1329
3379

Nume şi prenume
Anton Demelmayer
Franz Bartoschka
Theodor Gerstorf
Johann Sax

Perioada
18 oct. 1786
21apr.1788 - 1791
1 dec. 1792- 12 aug. 1795
10 dec. 1795-12 aug. 1799

Cariera
Cadet
Cadet
Maior

Viena - Universitate
Nr.
2410
2501
1754
2894
3482

Nume si prenume
Claudius Leodegarius
Joannes Maffezoni
Anton Hornegger
Anton Oelberg
Karolus Schmidt

Perioada
Apr. 1739
1756
1769
1774
1778

Specialitatea

2253
2554
3280
3651
2942
1387
3508

Carol Koller
Jacob Marossangi
Anton Rodriguez
Francisc Xav. Seltmann
Michael Ovornikovich
Franz Gradel
Franz Schnitzer

1780
1781
1781
1783
1785
1796-1797
1796-1797

Drept
Filosofie
Teologie
Medicină (doctor)
Drept
Drept (an II)
Drept

448
4572
2164
3286

Christian Blumendorf
Johann Zsolnay
Aloys Koller
George Constantin Roja

1798-1799
1803
1804
1812

Drept
Drept
Drept
Medicină (doctor)

1813
1818

Medicină veterinară

3636 Ignaz Seemayer
3331 Karl Rothmanner
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Cariera

Drept
Filosofie
Filosofie

Farmacie

Student la Arte
(I 779)

Student la filosofie
-Olomouc

Medic la Oravip
Timisoara
Farmacist la
Timisoara

şi

Nr.
3777
4191
4189
3437

Nume si prenume
Hermann Stemfeld
Lorenz Unger
Franz Unger
Joseph Schiller

Perioada
1818
1818
1818
1819

77
1346
2738
3171
1347
4371
2076
1753
3434
2863
1675
2514
2659
816
867

Johann Ambrosich
Cajatan Gnădiger
Eduard Miihlbach
Franz Raatz
Ferdinand Gnădiger
Joseph Weigl
Nicolaus Kischweng
Emerich Horn
Franz Schiess
Johann Niciphor
Joseph Herold
Georg Malanitza
Eugen Micheli
Demeter Csobanovits
Joseph Demetrowics
Constantin Adamovitz
Johann Trimmel
August Maygruber
Alexius Badiesewicz
Carl Schiller
Elias Grigorovits
Alexander Ruhig
Joseph Szkalla
Peter Brankowan

1823
1826
1826
1828
1828-1834
1829-1830
1831
1831
(1831)-1833
(1834)-1839
1839-1840
1840
1840
1841
1840-1841
1842
1842
1843
1844
1845
(1846)-1850
(1846)-1850
1847
1848-1850

14
4164
2585
163
3438
1432
3336
3962
558

Specialitatea

Cariera

Medicină veterinară
Medicină veterinară

Medicină veterinară
Ştiinţe

camerale

Inspector la
Valt6cedula Hivatal
Contabil la Viena

Stiinte camerale
Medicină

Chirurgie
Farmacie
Medicină (an I-VI)
Ştiinţe camerale (an II)

Medic la Timisoara

Medicină veterinară

Farmacie
Drept (an I-III)
Medicină (an I-VI)
Drept (an II)
Drept
Filosofie
Medicină

Drept (an II)
Chirurgie
Medicină veterinară

Filosofie
Drept
Drept
Medicină
Medicină

(an I-V)

Medicină veterinară

Drept (an III)

Viena - Institutul Politehnic
Nume si prenume
Nr.
1736 Ferdinand Hofmann
709 Paul
Constantinowitz
3020 Alexander Peits
2187 Karl Komlosi
3430 Johann Schichting

3453
1552
2327
3468

Anton Schlichting
Theopil Hard
Joseph Kunz
Franz Schmidt

Perioada
1822-1825
1837

Specialitatea
Inginerie
Inginerie

1839
1840-1841
1840
1842
1841
1842-1846
1842-1846
1844-1848

Cornere
Cornere
Cornere
Inginerie
Inginerie
Inginerie
Inginerie
Inginerie

Cariera

Contabil la Viena

Student la Miinchen
Viena - arte (1847); Miinchen arhitectură

4420 Stefan Wesselinovirz
3435 lgnaz Schiller
3818 Anton Suchan

1847
1847-1850
1848

Cornere
Inginerie
Cornere
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Viena - Academia de Arte
Nr.
3150
3343
3482
1662
4427
2623
1436
577

Nume şi prenume
Antal Porczian
Joseph Riill
Karolus Schmidt
Karl Hermann
Frigyes Wiesinger
Gabriel Meleg
Lorenz Groeninger
Karl Brocki

4564
344
3041
2186
381
1457
292
903
3468

Johann Zukowa
Paul Berkowitsch
Paul Petrovitz
Franz Komlosy
Johann Bibel
Johann Gruber
Moritz Bellefancy
Ignatz Oiett

3019

Gyula Pava

Franz Schmidt

Perioada
1739
iul. 1752
1779
nov. 1808
nov. 1815
1817-1823
1821
1824--1825

Arhitectură

Arte
Portretistică

Orfevrărie
Pictură, gravură

Arhitect
La filosofie ( 1778)
Portretist
Biiutier
Portretist

-Pictură
Pictură
Pictură
Pictură
Pictură

Pictor al familiei regale
britanice
Pictor
Pictor la Timisoara
Pictor în S. V.A.
Pictor la Viena

Arhitectură
Arhitectură
Pictură

Arhitect
Peisagist

--

1847

Arhitectură

1849-1852

Pictură, sculptură

Der Besuch universitărer Zentren von Temeswarer
Jugendlichen hat eine lange Tradition, und zwar ab
1397. Nach demJahre 1718 kommt das Banat unter
die Herrschaft der Habsburger. Diese haben eine neue
Anschauung iiber die Verwalrung und das Gesetz durchgesetzt, indem der Anschluss der Provinzan die west- und
zentraleuropăischen Werte erleichtert wurde. Bis 1850
wurden die europăischen Kollegs und Universităten von
220 Temeswarer Studierenden besucht.
In der hier analysierten Zeitspanne wird die Rolle
der lntellektuellen immer wichtiger und enrwickelt
sich zu dem Status von Beruf oder Amt, die oft in den
Dienst des Staates gestellt werden. Die Tătigkeit der
Hochschulabsolventen wird immer mehr unrer moralischem und materiellem Aspekt geschătzt.
Der Besuch der akademischen Zenrren aus dem
Reich, insbesondere der Schulen aus Wien, entsprach
vollkommen der offendichen Politik. Im Sinne der
Aussage der Kaiserin Maria Theresia, die meinte: "Das
Schulwesen aber ist und bleibet allezeit ein politicum"
(1770) gab es Versuche, den Besuch der auslăndischen
insbesondere der protestantischen- Universităten zu
verbieten. In der Hauptstadt der Monarchie studierten 128 Jugendliche, in Pesta - 25, in Debrecen, Graz,
Gyor, Kecskemet şi Sarospatak zwischen 1O und 16

Cariera

Arhitectură

1829, 1831, 1837-1843
1834
1834
1834--1840
1839-1842
1839-1842
1846, 1850
1847

STUDENTEN AUS TEMESWAR AN
EUROPĂISCHEN SCHULEN UND
UNIVERSITĂTEN (1730-1850)
(Zusammenfassung)
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Specialitatea

Student la arhitectură Miinchen, apoi arhitect

und in jeder von anderen Stădten - unter 1O Personen.
Wenige von ihnen hatten den Mut die Ausbildung in
Miinchen (im Bayerischen Konigreich) - 2; Hohenheim
(im Wiirttembergen Konigreich) und Moskau (im
Russischen Zarenreich) -je 1 - fortzusetzen. Die
Gewohnheit der Ergănzung der Studien an mehreren
Universităten (peregrinatio academica) war beschrănkt.
194 Studierende (von der Gesamtzahl 220) wurden in
die Personenstandregister einer einzigen Schule eingetragen und andere 12 J ugendliche bevorziigten die
Studien in einer einzigen Stadt zu machen. (Wien - 5,
Graz - 3, Debrecen - 2, Olomouc - 2), indem sie die
Kurse von mehreren Unrerrichtsinstitutionen besuchten. Nur 14 Temeswarer besuchten die Universităten
aus verschiedenen Stădten. Die weitesten Reisen
wurden vom Maler Karl Brocky und dem Architekten
Franz Schmidt gemacht.
Un ter dokumen tarem Aspekt werden die Lebenslăufe
der Temeswarer Studenten ungleich hervorgehoben.
Die Einzelheiten betreffs des Alters, der Nationalităt,
der Religion, des materiellen und sozialen Zustandes der
Jugendlichen sind verschiedenarrig und unvollstăndig.
In einigen Familien der Stadt waren, gleichzeitig oder
in verschiedenen Generationen, Personen mit hoher
Ausbildung. Der materielle Zustand und die Haltung
der Eltern bestimmten enrscheidend den Besuch der
Kurse. Der Hochschulabschluss und das Erringen
von akademischen Titeln werden nur fiir etwa 30
Jugendliche bewiesen. Die hohe Ausbildung kann aus
Veroffentlichung von Vortrăgen und wissenschaflichen

Arbeiten, sowie aus besonderen Leistungen cler postuniversitaren Karriere geschlossen werden.
Unter den Temeswarern miissen erinnert werden:
die Ărzte Constantin Roja und Paul Vasici Ungureanu
(dieser wurde Mitglied cler Rumanischen Akademie),
cler Architekt Franz Schmidt, die Kiinstler Karl
Brocky (Maler cler britanischen Konigkshofs) und

Franz Koml6sy. Makarius Petrovici (Archimandrit des
Klosters Zeltikov aus Tver) illustriert clas Erfolgsmodell
durch den kirchlichen Weg.
Am Ende cler hier analysierten Zeitspanne war cler
Besuch cler Akademien und Universitaten auf seiner
Hohe. Diese Erscheinung erklart, warum Temeswar des
Namen „kleines Wîen" wert wurde.
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ISTORIA FAMILIEI NIKOLICS REDATĂ ÎNTR-UN DOCUMENT
DIN COLECTIA
, MUZEULUI BANATULUI
Zoran Marcov, Ciprian Gldvan ·

Cuvinte cheie: familia Nikolics, Rudna, baronul Feodor Nikolics
Schliisselworter: Familie Nikolics, Rudna, Freiherr Feodor Nikolics

F

amilia Nikolics - Nikolic - de Rudna a
fost una dintre cele mai distinse familii de
origine sârbă din Ungaria, o familie care datorită
impresionantei activităţi politice dar mai ales economice îşi merită cu siguranţă locul în paginile oricărei lucrări dedicate istoriei moderne a Banatului.
Trecutul acestei familii nobiliare este tratat sumar
în literatura de specialitate, fiind aproape necunoscut publicului larg. Informaţii referitoare la trecutul
familiei Nikolics, prezentate sub forma unor scurte
istorii, apar la unii autori maghiari din primele
decenii ale secolului XX. 1• Istoriografia de după
Primul Război Mondial nu aduce informaţii noi
referitoare la istoria baronilor Nikolics; dacă istoricii
sârbi prezintă trecutul familiei doar în cadrul mai
larg al nobilimii sârbeşti din Voivodina şi Banat2, în
istoriografia română subiectul e ca şi inexistent.
În acest context istoriografic, considerăm
de bun augur, publicarea unui document aflat
în colecţia Muzeului Banatului din Timişoara,
document important atât prin informaţia furnizată, cât şi datorită faptului că manuscrisul a fost
redactat de unul din membrii familiei Nikolics.
Documentu! scris în limba germană şi intitulat
Geschichte unserer Familie (Istoria familiei noastre)
s-a păstrat la Muzeul Banatului în două exemplare,
un manuscris (nr. inv. istorie 21. 735) şi o copie
dactilografiată a acestuia (nr. inv. istorie 21. 734).
Referitor la modul în care documentul a ajuns în
colecţia muzeului, problema rămâne în continuare
· Muzeul Banarului Timişoara, Piap Huniade nr. 1, e-mail:
markovzoran@yahoo.com; cipi gl@yahoo.com.
1
Mikl6s Lendvai, 7emes vdrmegye nemes csalddjai, voi. III,
Budapesr/Temesvar (1905), 139-142; Samu Borovszky,
Magyarorszdg vdrmegyii es vdrosai, Torontdl, Budapesr ( 1913),

548.
2

Dufan]. Popovic, Srbi u Vojvodini, Treca knjiga, Novi Sad

(1963), 92-93.

deschisă, în contextul în care acesta apare înregistrat în evidenţele instituţiei la N.C. 20/1989,
respectiv A.E. 1523/30.06.1988 3 sub forma unui
act din vechea colecţie a muzeului.
Incertitudinea care planează în jurul autorului
provine din faptul că în cele 6 file păstrate în colecţia muzeului din Timişoara nu s-a păstrat semnă
tura autorului şi nici data la care acesta l-a redactat.
Pe baza analizei textului, deducem că autorul său
trebuie identificat în persoana lui Sandor II (născ.
1878, t 1926): „Şi tatăl meu Sandor a vândut
partea lui din Rudna în anul 1873 şi a fost apoi în
mod repetat deputat în parlament, zece ani comite
şi a decedat în anul 1893". Sandor II a fost singurul fiu al comitelui Sandor I de Rudna (născ.
1825, t 1893) şi apare menţionat în lucrarea lui
Borovszky4 ca deţinând în anul 1913, funcţia de
secretar de stat în ministerul de interne al Ungariei,
mai exact fiind secretarul preşedinţiei judecătoriei
administraţiei. Este singurul pasaj din text care
face referire la autorul documentului, de aceea, în
conditiile în care textul nu este semnat si nici datat
de autor, considerăm că propunerea noastră legată
de Sandor II, până la apariţia unor informaţii noi,
trebuie tratată ca o simplă ipoteză de lucru.
Tot pe baza textului, am putut identifica personajul căruia i-a fost adresat documentul, în persoana fiului adoptiv al baronului Mihaly IV (născ.
16.02.1841, ţ 21.11.1916), Janos Thierfelderînfiat
cu aprobare regală în anul 19055, care, cu predicatul nobiliar de Obrenovi a devenit baron austriac
(„Bunicul tău Janos s-a căsătorit cu Elisabeta, fiica
principelui Serbiei, Milos Obrenovic. A avut cinci
fii dintre care ... şi apoi tatăl tău Mihâly").

.

.

3

Nota Contabilii nr. 20 din anul 1989 cu Actul de l:.valuare
nr. 1523 din 1988.
4
Samu Borovszky, op. cit„ 548.
5 Ibidem.
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Documentul a fost redactat în primele decenii
ale secolului XX, cu certitudine putem afirma
că este ulterior anului 1903, în condiţiile în care
autorul textului face referire la fosta familie regală
a Serbiei, ceea ce indică clar faptul că documentul
a fost realizat după data de 29 mai/11 iunie 19036 ,
dată la care este asasinat ultimul rege al dinastiei,
Aleksandar Obrenovic (1876-1903).
Revenind la documentul propriu-zis, Geschichte
unserer Familie (Fig. 1) se păstreză în colecţia de
documente a Muzeului Banatului din Timisoara,
,
Secţia de Istorie, într-o stare de conservare relativ
bună. Documentul (dimensiuni L: 36,l; I:
22,4 cm) este compus din 6 file, iar textul acestei
monografii este scris în limba germană. În colecţia
muzeului se mai păstrează o copie dactilografiată
a manuscrisului, într-o stare de conservare bună.
Hărtia cu filigran pe care este scris textul este un
produs al fabricii de hărtie Peterfalva Papirgyar iar
pe suportul de hărtie al copiei dactilografiate apare
inscripţia Remington Papier.
Textul lucrării cuprinde cinci capitole scurte,
după cum urmează:
I. Date generale despre sârbii din Ungaria (p. 1)
II. Izvoare referitoare la istoria familiei noastre
(p. 1-2)
III. Numele familiei noastre şi modul în care se
scrie (p. 2)
IV Istoria familiei noastre (p. 2-6)
V Observaţii privind folosirea tabelei genealogice (p. 6-7)
În finalul textului autorul explică semnele folosite în lucrare.
Deosebit de importante pentru cunoaşterea
istoriei familiei Nikolics de Rudna sunt în mod
special capitolele II, în care sunt înşirate fondurile
documentare folosite la elaborarea documentului,
respectiv IV, unde este prezentată istoria familiei
începând cu titlul nobiliar acordat de către Leopold
I la 26 martie 1694 fraţilor Emanuel I, Peter I şi
Szlavon şi se încheie cu ultimul reprezentant al
familiei, baronul Mihaly IV (născ. 16.02.1841, t
21.11. 1916).
În capitolul al II-iea al lucrării, Izvoare referitoare
la istoria familiei noastre, încă de la bun început
autorul menţionează faptul că documentele originale referitoare la istoria familiei din perioada prepaşoptistă au ars în 1848 în casa de pe domeniul
Rudna. Cu toate acestea sunt menţionate o serie de
documente păstrate în diferite fonduri, mai ales în
arhive, pe baza cărora a elaborat lucrarea ce se păs
trează astăzi în colecţia documentară a Muzeului
6
Bofojak, Milorad; Jakovljevic, Slobodan, Sakrivena lstorija
- Obrenoviii, I, Beograd (2006), 212.
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Banatului. Printre documentele menţionate se
actul de confirmare a titlului nobiliar
pentru Janos III Nikolics din anul 1783, precum
şi actul său de donaţie a domeniului Rudna din
anul 1804, ambele documente fiind descoperite de
autorul lucrării în Cărţile Regale (Libri Regii), din
Arhivele Statului din Budapesta. Autorul menţio
nează şi Registrul de evidenţă al nobililor din comitatul Pesta, în care sunt păstrate mai multe însemnări,
în total 29 de date privitoare la diverşi membrii ai
familiei în perioada dintre 1694-181 O. Informaţii
despre familia Nikolics, apar şi în Arhiva comitatului Timiş, unde este amintită o tabelă genealogică
folosită de către Emanuel III şi Chariton Nikolics
în anul 181 O pentru a-şi dovedi rangul nobiliar.
În final, este amintit testamentul lui Janos IV
Nikolics (fost Belcsics) din 1828, a cărui copie se
afla la data respectivă în posesia autorului documentului. Este important de menţionat faptul că
în momentul redactării Geschichte unserer Familie,
nu exista nici măcar o copie a primei scrisori de
înnobilare din 1694.
Capitolul cel mai important şi totodată cel mai
vast al lucrării este cel cu numărul patru, intitulat Geschichte unserer Familie, care cuprinde multe
date inedite despre familia Nikolics, date pe care
le vom prezenta sub forma unui scurt istoric al
familiei.
Istoria familiei Nikolics, bazată pe mărturii
documentare, începe cu anul 1694, an în care fraţilor Emanuel I, Peter I şi Szlavon Nikolics precum
şi soţiei lui Emanuel I, Ana, le-a fost acordat titlul
nobiliar maghiar de către regele Leopold I, titlul
fiind publicat în acelaşi an la congregaţia comitatului Pesta. Urmaşii celor trei fraţi au locuit în Pesta,
Buda, Raczkeve, Szent-Endre iar alţii au ajuns la
Lugoj şi Ciacova.
Peter I este menţionat în registrul nobiliar din
Pesta în anii 1694, 1719 şi 1730. Fiul său, Gyorgy
II Nikolics era poreclit Hadzsi, poreclă dată persoanelor care au vizitat Mormântul Sfânt din
Ierusalim.
Unul dintre fiii lui Gyărgy II, era Janos II
Nikolics, al cărui fiu Janos III Nikolics este cel
care a achiziţionat domeniul Rudnei împreună
cu socrul său Todor Ivankovics în anul 1782,
cu ocazia licitatiei bunurilor erariale din Părtile
'
'
Sudice7 , organizate la Timişoara. Pe acest Janos III
Nikolics sau cum era numit de toate documentele
vremii, Nikola alias Nikolics, îl regăsim începând
cu anul 1772 în Esseg (Eszeg, Osjek) în Slavonia.
Aici s-a ocupat de comerţ dar mai ales de sistemul
de învăţământ.
numără

7

Borovszky,

op. cit., 548.

În anul 1782 Janos III Nikolics împreună cu
socrul său, a cumpărat domeniul Rudna cu preţul
de 52.028 guldeni, însă datorită problemelor
întâmpinate cu fiscul a fost nevoit să îşi dovedească
vechiul rang nobiliar prin intermediul unui aşa
numit Processus productionalis. Ca urmare a procedurii respective i-a fost confirmat la 18 aprilie
1783 de către împăratul Iosif al II-iea vechiul său
titlu nobiliar.
Janos III Nikolics a răscumpărat mai târziu
partea deţinută de socrul său T6dor Ivankovics,
devenind astfel singurul proprietar al domeniului Rudna. Pentru că nu avea copii, l-a adoptat
pe Janos Belcsics, născut la Semlin în anul 1776.
La cererea lui Janos III Nikolics, regele Francisc I
i-a recunoscut la 14 august 1804 donaţia pentru
domeniul Rudna, fiului adoptiv Janos Belcsics,
care din acel moment va purta numele de Nikolics.
Prin actul din 1804 era aprobată adopţia, transferul
titlului nobiliar şi al blazonului, precum şi renunţarea la numele Belcsics, pe care l-a purtat până în
acel moment. În această parte a textului intervine
autorul cu o observaţie personală, considerând că
de la Janos Belcsics începe de fapt istoria modernă
a familiei Nikolics („ ... acest fiu adoptiv al bătrănu
lui Nikolics este strâmoşul nostru al tuturor. După
cum poţi vedea, noi nu ne tragem din bătrănului
Nikolics, ci suntem de fapt Belcsics").
Printre meritele lui Janos III Nikolics, care reies
din documentul de donaţie şi din anexele acestuia,
putem aminti faptul că în anul 1792 a fost trimis
în calitate de delegat la Dieta de la Pressburg unde
a avut loc încoronarea împăratului Francisc, cu
această ocazie fiind numit Cavaler al Ordinului
„Pintenul de Aur". Janos III Nikolics a mai fost
consilier al curţilor de apel din Torontal, Timiş şi
Srem, însă aceasta nu era o funcţie oficială ci doar
un oficium nobiliar pentru aristocraţii care aveau
cunoştinţe bune în domeniul jurisprudenţei.
Pentru scopurile războaielor cu turcii din anii 1788
şi 1789 şi pentru cele cu francezii din anii 1794,
1796, 1800 şi 1801 a donat sume importante de
bani, produse naturale şi cereale. În sistemul de
învăţământ a avut mari merite în Esseg, astfel că
în anul 1787 a fost numit la conducerea scolilor sârbeşti din localitate. În anul 181 O a de~enit
coadministrator la administraţia fondului naţional
sârbesc iar între anii 1772 şi 1782 a făcut comerţ şi
a păstrat legăturile cu fabricile de produse din lână
persană din Viena şi Linz, fondând în interiorul
tării astfel de manufacturi.
' În anul 1811 Emanuel III şi Chariton Nikolics
au venit la Ciacova şi au demonstrat, pentru a le fi
recunoscut rangul nobiliar, înrudirea lor cu Janos

III Nikolics de Rudna. După această dată nu mai
există informaţii cu privire la aceştia.
Destinul celorlalţi membri ai familiei Nikolics,
care erau încă numerosi la sfârsitul secolului al
'
'
XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea, nu este
cunoscut.
Janos Belcsics, devenit din anul 1804 Janos IV
Nikolics, rămâne singurul proprietar al Rudnei şi
deţinătorul titlului nobiliar al familiei Nikolics.
Cu prima sa soţie, Erzsebet Karamath din Semlin
a avut un fiu, numit Janos VII Nikolics de Rudna
şi trei fiice: Maria, Erzsebet şi Zs6fia. Maria s-a
căsătorit cu Janos Athanasievich de Valeapaj,
Erzsebet s-a căsătorit cu baronul Istvan Duka de
Cadar iar Zs6fia a devenit soţia lui Szilard Manaszy
de Hodoni. Cu a doua soţie, Lujza Tokoly de
Kevermes a avut doi fii: Peter IV de Rudna (18101878) căsătorit cu Maria Damaszkin de Nemeth
si Sandor I de Rudna (1825-1893) căsătorit cu
Agnes Manaszy de Hodoni.
În anul 1825 Janos IV Nikolics a cumpărat
domeniul Macedonia de la familia Joannovics. A
murit în anul 1828.
Conform testamentului, bunurile sale au fost
moştenite de cei trei fii ai săi şi anume: Janos VII
Nikolics va primii domeniul Macedonia şi o parte
din domeniul Rudna, iar Peter IV şi Sandor I vor
moştenii suprafaţa rămasă din domeniul Rudna.
Referitor la Janos VII Nikolics de Rudna,
acesta s-a căsătorit cu Elisabeta Obrenovic, fiica
principelui Serbiei, Milos Obrenovic. Împreună
au avut cinci fii, dintre care Mladen şi Milan au
murit în copilărie iar Milos la vârstă adultă. Fedor
I Nikolics (1836-1903) a deţinut funcţia de adiat
civil al guvernatorului Bosniei şi Herţegovinei
(între anii 1882-1886). Ultimul amintit dintre
fiii lui Janos VII Nikolics este Mihaly IV Nikolics
de Rudna (1841-1916), moştenitorul domeniului
Macedonia şi tatăl adoptiv al lui Janos Thierfelder,
personajul căruia îi este dedicat documentul prezentat în acest articol.
În anul 1854 Janos VII Nikolics de Rudna a
obţinut din partea împăratului Franz Joseph I
rangul de baron austriac, atât pentru el, cât şi
pentru fiii săi: Milos, Fedor şi Mih:ily. A murit în
anul 1880.
În încheierea capitolului dedicat istoriei familiei Nikolics, autorul menţionează căteva date şi
despre fraţii lui Janos VII Nikolics, respectiv Peter
IV de Rudna şi Sandor I de Rudna. În legătură
cu Peter, acesta i-a vândut partea sa din domeniul
Rudna în anul 1875 nepotului său Fedor I iar apoi
s-a retras la Bega Szent-Gyorgy unde a şi decedat
în anul 1878. Fiul său Ivan a murit fără să aibă
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copii. Celălalt frate, Sandor, a vândut la rândul său
partea sa din domeniul Rudna în 1873 şi a decedat
în anul 1893.
Capitolul se termină cu o listă de nume, iar stră
moşul comun al acestora este Janos IV Nikolics;
lista este realizată cu scopul de-al înştiinţa pe moş
tenitorul titlului de baron de Rudna, respectiv pe
Janos Thierfelder în legătură cu rudele sale.
În continuarea articolului vom prezenta o serie
de informaţii ce nu apar în manuscrisul prezentat
anterior, care sunt însă importante în încercarea
noastră de a crea o imagine cât mai completă referitoare la trecutul familiei Nikolics.
Familia Nikolics a fost de religie sârbă greco-orientală. Blazonul nobiliar conform diplomei: în
câmp albastru un leu aurit încoronat, cu coadă
dublă, întors spre dreapta ridicat în picioare, în laba
dreaptă ridicată are sabia sc_?asă, laba stângă şi-o
întinde ameninţător în faţă. In legătură cu coronamentul blazonului: apare un porumbel alb, întors
spre dreapta, pregătit de zbor, cu ramură de măslin
în cioc. Hermeline: aur-albastru şi argint-albastru8 •
La blazonul de baron leul auriu nu poartă
coroană (Fig 2); blazonul străvechi se completează
cu deviza: „Virtutum Nexu" 9 •
Dintre toţi membri familiei Nikolics de Rudna,
unul cu siguranţă merită o atenţie deosebită din
partea noastră: baronul Fedor I Nikolics de Rudna
(Fig. 3), mare personalitate politică în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea în spaţiul bănăţean.
Fedor Nikolics s-a născut la Timisoara la 7 iunie
'
1836, fiind al doilea fiu al lui Janos VII Nikolics
(14 iulie 1810 - 10 mai 1880) şi al Elisabetei
Obrenovic (1814 - 23 septembrie 1848), fiica
principelui Serbiei, Milos Obrenovic. Fedor şi-a
efectuat studiile gimnaziale la Timişoara şi la Viena,
iar apoi a urmat facultatea juridică a Universităţii
Graz. După terminarea studiilor tănărul baron
Fedor Nikolics s-a întors în ţară unde a slujit o perioadă scurtă de timp ca şi funcţionar sub conducerea contelui Coronini. În 1860 a fost ales deputat
în parlament, ca reprezentant al districtului Pardani
şi din 1865 al districtului Jimbolia, dar a renunţat
la acest mandat în 1867. La 27 iunie 1862 a susţi
nut examenul de avocatură pe care a practicat-o sub
conducerea avocatului timişorean von Sulnok 10 •
Ca urmare a asasinării la 1Oiunie 1868 la Belgrad
a unchiului său, principele Mihajlo Obrenovic,
baronul Fedor Nikolics ca şi ceilalţi copii ai surorilor principelui (baronii Baich şi Mihâly IV
Nikolics) au dobândit o mare avere după ce au
8

9
10

Mikl6s Lendvai, op. cit., 142.
Ibidem.
Temeswarer Zeitung, 52, nr. 4, din 1 martie 1903.
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căzut la înţelegere cu văduva celui ucis, principesa
Arenberg, născută contesă de Hunyadi 11 •
La 18 mai 1879 baronul Fedor Nikolics s-a
căsătorit cu căntăreaţa de operă Wilhelmina
Hirsch, apreciată pentru talentul şi frumuseţea ei,
o fe:._meie cu o educaţie bogată 12 •
In anul 1880 baronul s-a întors în politică,
fiind însărcinat de către Ministerul de Externe
cu căteva misiuni importante în cadrul guvernelor ţărilor baltice. După ce a fost pacificată Bosnia
şi Herţegovina, ministrul de finanţe Benjamin de
Kallan, l-a ales pe baronul Fedor Nikolics pentru
funcţia de adiat civil al guvernatorului provinciei.
La 15 iulie 1882 baronul Nikolics a fost numit în
funcţia de adiat civil al guvernatorului Bosniei şi
Herţegovinei, pe lângă funcţia de veritabil consilier
secret cu titlul „Excelenţă". În timpul mandatului
din Bosnia, la data de 1O februarie 1886, Fedor
Nikolics a primit din partea împăratului titlul de
baron maghiar 13, el deţinând încă din 1854 şi baronatul austriac. A rămas în această funcţie până în
anul 1886, când a fost numit membru al Camerei
Magnaţilor. Doi ani mai târziu, în 1888 a participat la alegeri în Kikinda Mare cu un program
liberal fiind votat în unanimitate. A reprezentat
acel district timp de trei mandate.
În anul 1890 baronul Fedor Nikolics a fost
numit comisar regal al Congresului bisericesc
sârbesc! funcţie pe care a păstrat-o până în anul
1902. In calitate de comisar regal a avut merite
deosebite în domeniul dezvoltării autonomiei sârbesti si a armoniei între biserică si stat.
'în' adunarea lunară a Soci~tăţii Muzeale de
Istorie şi Arheologie din Ungaria de Sud din 22
decembrie 1894 a fost consemnată donaţia baronilor Nikolics Fedor şi Mihaly 14 • Prin scrisoarea de
donaţie din 13 nov. 1894 (Fig. 4) în patrimoniul
societăţii a intrat o colecţie numismatică importantă cuprinzând 29 monede de aur, 297 monede
de argint şi aproximativ 190 monede de bronz 15 •
Printre titlurile, ordinele şi funcţiile onorifice
detinute se numără: Baronul Fedor Nikolics de
R~dna, mare proprietar de moşii; autentic consilier
secret al Majestăţii Sale; a fost membru al Camerei
(Casei) Magnaţilor din Ungaria; deţinător al ordinului Coroana de Fier; a Crucii Mari a Ordinului
sârbesc Takova; fost comisar regal al Congresului
bisericesc sârbesc; fost adiat civil al guvernatorului
11

Ibidem.
Ibidem.
13 Milankov, Vladimir, Baron Fedor Nikolic od Rudne,
Temifvarski Zbornik, nr. 3, Novi Sad, 2001, 102.
14 TRET, SN, X (1894), IV, 112.
1
s lRET, SN, XI (1895), IV, 124.
12

Bosniei şi Herţegovinei; preşedinte al Casei de
Păstrare, Economii Temeser Agrar-Sparkassa A.G.
de la fondarea acesteia; preşedinte al societăţii timişorene Lloyd de la fondarea acesteia; preşedinte al
Ungarische Handels A.G. Budapesta, preşedinte al
Institutului de Asigurare pentru Servicii Militare
(Militar-Oienst-Versicherungsanstalt); preşedinte
al morii cu aburi din K.ikinda Mare A.G.; preşe
dinte al Fabricii de Chibrituri (Zundwaren) A.G.
din Timişoara; vicepreşedinte al societăţii vieneze
pentru Asigurări de viaţă şi pensie; vicepreşedinte
al Societăţii de Asigurări Vieneze; vicepreşedinte al
Societăţii Văii Tisei; membru în directoratul Primei
Societăţi Maghiare de Asigurări Generale; membru
al Comisiei de Supraveghere al Societăţii de Credit
Funciar Maghiare; membru în comitetul director
a Societăţii de Regularizare a Apelor Timiş-Bega.
În ultimii ani de viaţă s-a dedicat planurilor sale
favorite între care se numără construirea unui canal
de legătură pentru navigaţie între Dunăre şi Tisa,
care urma să cuprindă şi Bega cu oraşul Timişoara.
Baronul Fedor I Nikolics a decedat la 27
februarie 1903 la Rudna. Pentru celebrarea serviciului divin la înmormântare a fost prezent episcopul sârb de Buda, Lukijan Bogdanovic, care
deţinea şi funcţia de administrator al diocezei
Timişoara. Sicriul metalic cu resturile baronului
Feodor Nikolics a fost depus în capela familiei de
pe domeniul Rudna 16 •

DIE GESCHICHTE DER FAMILIE NIKOLICS
IN EINER URKUNDE AUS DER SAMMLUNG
DES BANATER MUSEUMS
(Zusammenfassung)
Die Familie Niko!ics - Niko!ic - von Rudna war
eine cler bedeutendsten Familien serbischen Ursprungs
aus Ungarn. Die Geschichte dieser adligen Familie ist
in cler Fachliterarur kaum behandelt worden und ist

16

somit cler Offenrlichkeit kaum bekannr.Die Urkunde,
die in diesem Artikel behandelt wird, wurde von
einem Mitglied cler Familie Nikolics verfasst, an dem
Adoptivsohn des Freiherrn Mihaly IV Nikolics, Janos
Thierfelder, gerichtet und ist als Informationsquelle zur
Geschichte dieser Familie von grosser Bedeutung.
Die Urkundewurde in denerstenJahrzehnten des.XX
Jahrhunderts in deutscher Sprache verfasst. Es umfasst
sechs Blătter und wird in cler Urkundensammlung des
Banater Museums aus Temeswar, Abteilung Geschichte,
in einem relativ guten Zustand aufbewahrt.
Inhalrlich besteht diese Urkunde aus fiinf kurze
Abschnitte, wie folgt:
I. Allgemeines iiber die Serben in Ungarn (S. I)
II. Quellen zur Geschichte unserer Familie (S. 1-2)
III. Name unserer Familie und dessen Schreibweise
(S. 2)
IV. Geschichte unserer Familie (S. 2-6)
V. Bemerkungen zum Gebrauch cler genealogischen
Tabellen (S. 6-7)
Da die originellen Urkunden zur Geschichte cler
Familie aus cler Zeit vor 1848 bei einem Brand in
Rudna, wăhrend cler Revolution von 1848-1849,
verschwunden sind, wurden Dokumenre aus andere
Quellen wie z.B.: clas Staatsarchiv aus Budapest ader clas
Archiv des Komitats Temesch fiir die Herausarbeirung
dieser Urkunde beniitzt.
Der bedeutendste und grăsste Teii cler Urkunde und
des Arrikels umfasst eine kurze Geschichte cler Familie,
mit mehrere bisher unverăffenrlichte Aspekte.
Ein anderer Teii dieses Artikels ist dem Freiherrn
Fecior I Nikolics von Rudna gewidmet. Dieser war cler
bedeutendste Mitglied cler Familie und eine bedeutende
politische Persănlichkeit in cler zweiten Hălfte des
XIX. Jahrhunderts in Banat. In seiner Eigenschaft
als Abgeordneter vertrat er mehrere Distrikte des
Banats im ungarischen Parlament. Er war sowohl
ăsterreichischer als auch ungarischer Freiherr und
hatte eine bedeutende Stellung an cler Fiihrung von
Bosnien-Herzegowina (1882-1886). Er bekam noch
weitere Titel, Orden und befand sich an cler Fuhrung
von zahlreichen Vereinen und Handelsgesellschaften
aus dem Banat und aus Ungarn.

Temeswarer Zeitzmg, 52, nr. 50, din 3 manie 1903.
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Fig. 3. Blazonul de baron al familiei Nikolics de Rudna apud Lendvai.
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Fig. 4. Portretu l baronului Feodor I Nikolics, apud Borovzsky.
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Fig. 5. Scrisoarea de donaţie a baronilor Fedor şi Mihaly Nikolics din 13.Xl.1894 din Vechea Arhivă a Muzeului Banatului din
Timi şoara .
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Fig. 6. Conacul familiei Nikolics din Rudna apud Borovzsky.
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O PERSONALITATE MARCANTĂ A BANATULUI.
LUCIAN GEORGEVICI (1875-1940)
Vasile Dudaş'

Cuvinte cheie: Lucian Georgevici, Banat, personalităţi bănăţene
Mots-cles: Lucian Georgevici, le Banat, des personalites du Banat

a 12 februarie 1940, publicaţia periodică
timişoreană Dacia făcea cunoscut cititorilor
săi, că în ziua de 9 februarie trecuse în nefiinţă la
Reşiţa notarul public Lucian Georgevici. Totodată,
era consemnat faptul că rămăşiţele pământeşti ale
celui dispărut urmau să fie aduse la Timişoara în
vederea înhumării.
Înmormântarea a avut loc în ziua de 12 februarie în cimitirul din cartierul Fabric. La ceremonialul
religios au luat parte pe lângă cei apropiaţi familiei,
un numeros public în frunte cu mai multe personalităţi ale oraşului 1• Serviciul divin a fost oficiat de protopopul dr. Patrichie Ţiucra. O companie de onoare
a Regimentului 5 Vânători condusă de căpitanul
Constantin Stamate a prezentat onorul. Despre viaţa
si activitatea celui dispărut au rostit scurte alocutiuni
'
'
dr. Alexandru Morariu, fostul prefect al judeţului
Timis-Torontal dr. Dimitrie Nistor, Valeriu Linca si
'
'
învătătorul Teodor Blidariu din satul Ictar.
Î~tr-adevăr după cum au subliniat toţi cei
menţionaţi mai sus în intervenţiile lor, Lucian
Georgevici se afirmase ca una din cele mai cunoscute personalităti' ale vietii
din
, politice bănătene
,
primele patru decenii ale secolului al XX-lea.
A văzut lumina zilei la 16 ianuarie 1875 în satul
Ictar din comitatul Timiş în familia lui George şi
Cristina Georgevici. După absolvirea şcolii confesionale din localitatea natală a urmat cursurile
liceelor din Timisoara,
LugoJ· si
,
, Beius.
, La finalizarea lor şi-a susţinut examenul de bacalaureat la
Liceul Samuil Vulcan. Deşi părinţii săi ar fi dorit
să ia calea preoţiei, Lucian Georgevici va lua hotă
rârea de a urma cursurile Academiei de Drept din
Oradea. Examenul pentru Diploma de licenţă l-a
sustinut la Facultatea de Drept din Cluj.

L

· Muzeul Banatului Timişoara, Piap Huniade nr. 1; e-mail:
vasiledudas@yahoo.com.
1
Dacia, II, nr. 34, din 14 februarie 1940.

După ce şi-a finalizat cu succes studiile universitare şi şi-a satisfăcut serviciul militar, la insistenţa
părinţilor s-a reîntors în Banat. Stabilit la Timişoara,
activează între 18 ianuarie 1902 - 31 iulie 1903 ca
stagiar în biroul avocaţial al dr. Petru Ţegle iar de
la 1 august 1903 până la 31 august 1905 în cel al
cunoscutului fruntaş român Emanuil Ungurianu 2•
Mărturiile vremii atestă faptul că Lucian
Georgevici s-a angajat începând cu aceşti ani în miş
carea de emancipare natională a românilor bănăteni.
'
'
După absolvirea cu succes a examenuui de avocat
definitiv, în baza diplomei nr. 145 I 17 noiembrie
1905 s-a înscris în Baroul avocaţilor din comitatul
Timis si si-a deschis la 24 noiembrie 1905 un birou
avoc;ţ{at' la Recaş3. În scurt timp, devine un avocat
de prestigiu cu o numeroasă clientelă. De-a lungul
anilor are prilejul să apere numeroşi ţărani împrocesuaţi sub diverse motive de autorităţile vremii. S-a
implicat de asemenea în sprijinirea locuitorilor de
naţionalitate română din satele din împrejurimile
Recaşului pentru cumpărarea de terenuri agricole
puse în vânzare cu diferite prilejuri. El urmărea cu
atentie anunturile de licitatie făcute de J'udecători'
'
'
ile de ocol din zonă la oficiul cărţii funciare, apoi
informa pe cei interesaţi, prin intermediul preoţilor
şi învăţătorilor, asupra posibilităţilor de cumpărare,
înlesnindu-le prin intermediul băncilor româneşti şi
procurarea sumelor necesare. Căuta astfel să contribuie la consolidarea economică a ţăranilor români,
acţiunea sa încadrându-se de fapt într-o preocupare
majoră a conducătorilor mişcării naţionale româneşti la începutul secolului al XX-lea.
Paralel cu activitatea profesională desfăşoară şi
o intensă activitate culturală şi politică. Alături de
alţi intelectuali români sprijină material societăţile
2
Arhiva Baroului de Avocari Timiş, dosar personal Lucian
Georgevici, f. 5.
3 Ibidem.
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sau reuniunile de lectură, cântări şi muzică sau
corurile sătesti.
Înfiintată. la Sibiu în anul 1861, Asociatia transilvană p;ntru literatura română şi cultura poporului
român (Astra) devenise în aceşti ani, un important
for cultural al românilor ardeleni, cu implicaţii deosebite si în sfera vierii social-economice si politice.
Timp de peste trei d~cenii de la înfiinţare: Asociaţia
ardeleană a desfaşurat o rodnică activitate doar pe
teritoriul Transilvaniei istorice. Adunarea generală de la Lugoj din zilele de 27-28 august 1896 a
marcat extinderea activităţii sale şi în Banat. În perioada care a urmat, în mai multe localităţi din spaţiul
bănătean s-au constituit despărtăminte ale Astrei.
Prin ~ursurile de alfabetizare iniÎiate la sate, ajutoarele materiale date şcolilor româneşti, prin bibliotecile întemeiate în zeci de comune, prin cărţile şi
publicaţiile periodice răspândite, ele au contribuit
la educarea natională a românilor bănăteni. Lucian
Georgevici a sprijinit de-a lungul anilo~ atât moral
cât si material activitatea Astrei, consolidarea despărtil.mintelor sale în părtile bănătene. O activitate
sus{inută va desfaşura ei în cad;ul despărţămân
tului Timisoara. Acesta se constituise la 6 noiembrie 1998 Şi îl desemnase în calitate de director pe
Emanuil Ungurianu. Despărţământul timişorean al
Astrei cuprindea conform arondării şi cercul administrativ al Recaşului. În scurt timp acesta s-a impus
între despărtămintele fruntase ale Asociatiunii, prin
numărul mdre de biblioteci poporale înfiinţate, prin
ajutorul acordat şcolilor confesionale, prin varietatea disertaţiilor prezentate şi nu în ultimul rând
prin numărul membrilor săi. Activitatea remarcabilă desfaşurată de acest despărţământ sub îndrumarea avocatului Emanuil Ungurianu a constituit
argumentul hotărâtor pentru organizarea întrunirii anuale a Astrei la Timişoara în zilele de 21-23
septembrie 1904. Presa vremii a acordat spaţii largi
acestei întruniri. Printre altele ea a fost caracterizată
ca una din cele mai frumoase pagini ale istoriei vieţii
nationale românesti. Dar meritul cel mai important
a fost acela că ea ~ avut un rol important în adoptarea deciziei privind schimbarea tacticii politice a
Partidului Naţional Român. Pentru toţi cei prezenţi
la Timişoara devenise limpede că renunţarea la pasivism şi reluarea activismului politic nu era decât o
problemă de timp. Din raportul comisiei de înscriere de noi membri prezentat de Romulus Cărăbaş
rezulta că numărul lor se ridicase la 53 si se încasase
5540 coroane, sumă ce depăşea averea celor mai
multe despărtăminte ale Asociatiunii. Printre noii
membri figur; şi numele lui Lucian Georgevici 4 •

.

D. Tomoni, Adunările generale ale Asociaţiunii transilvane
pentru literatura română şi cultura poporului român ,,Astra" în
Banat (1896-1948), Ed. Eurostampa, Timişoara (2004), 93.
4
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În condiţiile schimbării tacticii politice a
Partidului Naţional Român la începutul anului
1905, o mare parte a românilor bănăţeni se angajează în competiţia pentru desemnarea de deputaţi
care să le reprezinte interesele în Parlamentul din
Budapesta. ln toamna anului 1905, căderea guvernului a dus la dizolvarea Dietei şi organizarea unor
noi alegeri. Noua campanie electorală era fixată a se
derula în intervalul 25 aprilie - 8 mai 1906. La propunerea conducerii Partidului National Român, în
calitate de şef al Biroului Central Electoral al partidului, Ioan Suciu l-a desemnat candidat în cercul
electoral Recaş pe protopopul ortodox Ioan Pepa
din Buziaş. Potrivit relatărilor apărute în publicaţiile periodice ale vremii el a fost însoţit pe tot parcursul turneului electoral de Lucian Georgevici şi
preotul Martinovici din Belinţ 5 • Gazeta arădeană
Tribuna fa.cea cunoscut cititorilor săi că primirea
candiarului national s-a transformat în localirările
Chevereşu Mare, Dragşina, Bazoş, lzvin, Racoviţa,
Ohaba Forgaci, Belinţ şi Chizătău în adevărate
manifestaţii populare. Convoaie de căruţe împodobite cu drapele tricolore şi ramuri de stejar,
grupuri formate din zeci şi sute de călăreţi, însoţeau
candidaţii români, străbăteau localitate după localitate, zădărniceau măsurile de intimidare luate de
autoritătile locale. În urma scrutinului care a avut
loc în ziua de 30 aprilie 1906, candidatul român
a obţinut 834 iar candidatul guvernului Heinrich
Anton 1015 voturi 6 •
Conferinţa generală a Partidului Naţional
Român organizată la Sibiu în ziua de 5 aprile 191 O
a adoptat printre altele şi o rezoluţie care stabilea menţinerea tacticii activiste. Organizaţiile din
comitatele bănăţene stabilesc candidaţii pentru
noua campanie electorală. De această dată, în cercul
electoral Recas este desemnat Valer Moldovan.
Lucian George~ici se va implica din nou în campania electorală. Sub presiunea autorităţilor, candidatul naţional se va retrage7 •
În anii primului război mondial, Lucian
Georgevici este înrolat şi trimis pe front. Participă
la operaţiile militare de pe frontul sârb şi italian în
calitate de ofiţer al armatei austro ungare cu gradul
de căpitan. Sfârşitul războiului îl surprinde în garnizoana Timisoara.
Ca si in ' alte centre urbane ale Monarhiei
Dunăre~e, situatia era deosebit de tensionată si în

.

.

.

.

~ I. Tomole, Românii din Banat în luptele naţional-electorale
de la începutul secolului al XX-iea, Ed. Gutinul SRL, Baia
Mare (2000), 131-133.
6
Ibidem.
7 S. Mândruţ, Mişcarea naţională şi activitatea parlamentară
a deputaţilor PN.R. din Transilvania între anii 1905-1910,
Fundaţia culturală „Cele trei crişuri", Oradea (1995), 153.

oraşul de pe Bega. „Muncitorimea de multă vreme
se pregătea de revoluţie şi la sfârşitul lunii octombrie
demonstratiile dej·a se tineau lant" 8 , consemna într-o
'
'
'
lucrare cu caracter memorial primarul Gemi Jozsef.
La 6 şi 20 octombrie au loc demonstraţii pentru
instaurarea unui nou guvern. La 26 octombrie participanţii la demonstraţie au dărâmat statuia generalului Amoniu Scudier. A doua zi, aceeaşi soartă
a avut-o şi monumentul Victoriei ridicat în anul
1852 în faţa Primăriei. Starea de spirit antirăzboi
nică s-a putut constata si cu ocazia manifestatiei
'
'
organizate la 29 octombrie de tineretul timişorean,
când participanţii purtau în mod simbolic o spânzurătoare de care atârna o păpuşă care îl reprezenta
pe cunoscutul om politic maghiar Tisza Istvan,
considerat ca unul din principalii vinovaţi pentru
dezlănţuirea războiului.

Alături de ceilalţi fruntaşi români, Lucian
Georgevici urmărea cu atentie evolutia evenimentelor locale. În cursul dimineţii de .31 octombrie, baronul Hordt, comandantul militar al garnizoanei a primit o notă telefonică din partea
Comandamentului militar general privind constituirea consiliilor militare pe nationalităti. În
'
'
baza ei, el a convocat pentru ora 11, în sala mare
a Cazinoului militar pe toţi ofiţerii prezenţi în garnizoană. În faţa câtorva sute de participanţi a fost
prezentat apelul menţionat şi precizarea că toţi cei
aflaţi sub arme au libertatea de a se organiza în consilii militare naţionale. Prezent la întrunire, Lucian
Georgevici împreună cu ceilalţi ofiţeri români s-au
retras în sala mică a restaurantului Kronprintz aflat
în apropiere şi s-au organizat într-un consiliu militar
naţional. În funcţia de preşedinte a fost ales dr.
Aurel Cosma 9• La fel au procedat şi militarii aparcă fără o
tinând
celorlalte nationalităti. Constienti
,
,
bună organizare şi fără sprijinul locuitorilor români
din satele învecinate nu se vor putea impune, ofiţerii români au stabilit ca pe plan local, comanda
militară să fie preluată de către lt. col. Miron Şerb
care comandase până atunci Cercul de recrutare, iar
căpitanul dr. Lucian Georgevici să coordoneze acţi
unile de organizare în localităţile din împrejurimi.
Se avea în vedere faptul că în caliate de avocat era
cunoscut în mai multe localităti.
Între timp, sub presiunea s~răzii, liderii politici
locali întruniţi la Primărie au hotărât constituirea
Sfatului poporului din Banat, care urma să preia
)

8

)

)

Gemi J6zsef, Emlekiratok polgdrmesteri miikodesem idejebol
1914 VII 15-1919 IX 4, Helikon konyvnyomdai miiintezet,
Timişoara (1924), 91.
9
Nădejdea, IX, nr. 683, din 26 septembrie 1927; V Dudaş,
Aurel Cosma (1867-1931), Ed. Mirton, Timişoara (1998),
58-59.

conducerea provinciei bănăţene. Noul organism
politic era totodată subordonat Consiliului Naţional
Maghiar care preluase puterea la Budapesta.
Acţiunea militarilor români a găsit un larg
ecou. Din toate cartierele orasului si din satele din
'
'
împrejurimi au început să sosească zeci de locuitori în Piaţa Centrală a oraşului. Întruniţi din
nou în sala restaurantului menţionat, membrii
Consiliului Militar Naţional Român au hotărât ca
pentru organizarea locuitorilor români din satele
de pe întreg cuprinsul comitatutului, să trimită în
fiecare plasă câte un ofiţer. El avea ca sarcină principală să organizeze un consiliu şi o gardă naţio
nală în fiecare localitate rurală. Comanda generală
a gărzilor naţionale româneşti ce urmau a lua fiinţă
revenea conform hotărârilor luate în cursul dimineţii căpitanului dr. Lucian Georgevici. La sfârşi
tul întrunirii, cei prezenţi au organizat un miting.
Urcat pe o tribună improvizată, Aurel Cosma a
tinut un discurs înflăcărat, cerând celor prezenti
'
'
să-şi unească eforturile sub conducerea Consiliului
Naţional constituit. ''Am şi acum înaintea ochilor
tabloul grandioasei adunări naţionale din faţa
Primăriei oraşului Timişoara, regretatul avocat
dr. Aurel Cosma vorbind înflăcărat mulţimii" 10 îşi ~mintea peste ani Lucian Georgevici.
ln zilele următoare, în timp ce în centrele urbane
bănăţene străzile erau martore unor ample manifestaţii, în multe locuri puterea trecând în mâna unor
sfaturi sau consilii locale, la sate populaţia îi alunga
prin forţă pe reprezentanţii vechii administraţii. Au
loc şi excese. Soldaţii întorşi de pe front, revoltaţi
de lipsurile în care se zbătuseră ani de zile familiile lor, asaltează conacele şi casele celor avuţi şi
împart stocurile de alimente şi de alte bunuri rechiziţionate. Gazeta lugojeană Drapelul aprecia aceste
acţiuni „drept consecintele unor dureri înăbuşite
care au izbucnit după atâţea ani de război şi privaţiuni, determinând pe locuitori să-şi facă singuri
dreptate" 11 • În multe cazuri, autorităţile au făcut
apel la aparatul represiv. Jandarmii şi aşa numitele gărzi albe constituite în pripă au intervenit de
multe ori cu brutalitate, fără discernământ, mulţi
locuitori nevinovati căzând victime măcelurilor.
Începând cu primele zile ale lunii noiembrie în localităţile bănăţene încep să se constituie
consilii şi gărzi naţionale româneşti, germane,
maghiare şi sârbeşti. Pentru intensificarea acestui
proces în localităţile în care românii erau majoritari, Comitetul Executiv al Consiliului Naţional
Militar Român din Timişoara lansează o chemare
prin care apela „la toţi ofiţerii, soldaţii şi oamenii
10
11

Unirea română, II, nr. 385, din 26 septembrie 1932.
Drapelul, XVIII, nr. 116 din 30 oct. - 12 noiembrie 1918.
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de bine români" 12 şi la primirea cu încredere a
delegaţilor săi „spre înfiinţarea gardelor naţionale
române" care urmau să fie constituite şi organizate
pe cercuri în fiecare comitat.
Peste puţin timp, dr. Lucian Georgevici fa.cea
cunoscut printr-un comunicat dat publicită
tii
că în calitate de comandant al gărzilor natio'
nale românesti din comitatele Timis si Torontal
aşteaptă rapoarte scrise periodice de la comandantii
• locali referitoare atât la activitatea desfasurată cât si la armele si munitia necesară pentru a
asigura ordinea publică. De subliniat că referitor
la localitătile în care alături de români convietuiau
germani, maghiari, sârbi, bulgari, slovaci, cehi sau
alte naţionalităţi el solicita ca ,,în interesul păcii şi
a bunei înţelegeri, să se înfiinţeze garde mixte în
proporţia sufletelor conlocuitoare" 13 •
Legat de activitatea de constituire a gărzilor
nationale în fostul comitat Timis, Aurel Cosma
- junior, consemna faptul: „Şi eu am fost printre
primii, care, imediat după ziua istorică de la 31
octombrie 1918, m-am înrolat ca voluntar în garda
naţională română din judeţul Timiş înfiinţată de
unchiul meu. Deoarece această unitate militară nu
îşi avea sediul de organizare, nici pentru arhiva sa,
căpitanul dr. Lucian Georgevici, şi-a pus la dispoziţia comandamentului, localurile biroului său de
avocatură, care era situat la etajul imobilului din
colţul străzii actuale Gheorghe Lazăr (pe atunci
„Szerb urca") şi a vastei Pieţe a Unirii de astăzi
(numită odinioară de „Domplatz"). Când a ajuns
dr. Lucian Georgevici să fie comandantul gărzilor
naţionale române din judeţul nostru, la îndemnul
unchiului meu, noul comandant de unitate militară a naţiunii române, a fa.cut apel la mine ca să-i
fiu de ajutor în acţiunea de organizare pe teren a
gărzilor şi ca să-i ţin evidenp lor într-o arhivă păs
trată în acest birou, ca fiind un tânăr foarte activ şi
însufleţit, după cum mă lăudase unchiul meu. Tot
la stăruinţa sa, am acceptat această nouă sarcină,
fiind mândru de încrederea ce mi se acordase din
partea lui şi a comandantului meu. Desigur că am
dorit în primul rând să-l ajut pe unchiul meu, ca
să pot realiza planul său de acţiune şi de organizare
a gărzilor, la care ţinea foarte mult. Tenacitatea cu
care mi-am desfaşurat această sarcină nouă mi-a
adus satisfacţia şi în special lauda unchiului meu şi
a comandantului dr. Lucian Georgevici. Am cutreierat toate satele noastre din judeţ, am stat de vorbă
cu oamenii extrem de înflăcăraţi pentru cauza idealului naţiunii noastre şi am ajuns în scurtă vreme
să pot raporta că avem deja un efectiv de 60.000

.
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Ibidem.
Românul, VII, din 12 noiembrie 1918.
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de oameni în gărzile din judeţ. Am purtat cu zel şi
evidenta recrutărilor si a activitătii acestor unităti
militare de ordin national. Strădania mea de ostas
voluntar în garda naţională română mi-a adus nu
numai recunoştinţa superiorilor mei, dar în special
datorită acestei activităţi şi muncii mele am ajuns
să ~u apoi şi eu trimis la Alba lulia'' 14 •
ln momentul când consiliile şi gărzile naţio
nale româneşti, maghiare germane şi sârbe erau
pe punctul de a controla situaţia, activitatea unora
dintre ele a fost întreruptă brusc de intervenţia
armatei regale sârbe. Timp de o săptămână, începând cu primele zile ale lunii noiembrie, unităţi ale
sale, profitând de hotărârile Convenţiei de armistiţiu încheiată la Belgrad, au ocupat cea mai mare
parte a zonei, la 20 noiembrie ele atingând linia
Mureşului pe distanţa dintre Lipova şi Szeged. La
început românii bănăţeni i-au întâmpinat cu simpatie pe ostaşii sârbi în calitate de aliaţi. În scurt
timp însă relaţiile s-au încordat. Pe de o parte, oficialităţile sârbe au trecut la desfăşurarea unei intense
acţiuni de propagandă în străinătate în vederea anexării zonei iar în interior au dispus o serie de măsuri
de intimidare a fruntaşilor mişcării naţionale româneşti. La orizont începea să prindă contur o posibilă
confruntare între cei doi fosei
• aliati. În acestă situatie, până la luarera unei decizii de către Conferinta
de Pace de la Paris, puterile Antantei au hotărât
aducerea în zonă a unor unităţi militare franceze.
După eşuarea tratativelor cu reprezentanţii
guvernului maghiar, Consiliul Naţional Român
Central care îşi stabilise sediul la Arad, anunţa
convocarea unei adunări naţionale pentru ziua
de 1 Decembrie la Alba Iulia. Potrivit hotărârilor
adoptate, organizarea alegerilor de delegaţi revenea
consiliilor naţionale locale, respectându-se circumscripţiile existente la alegerile din anul 191 O.
Cu toate greutăţile datorate prezenţei trupelor de
ocupaţie, într-o atmosferă de entuziasm şi românii
bănăteni îsi aleg delegatii. Sunt semnificative în
acest sens protocoalele, procesele verbale încheiate
precum şi mandatele cu care locuitorii şi-au împuJ
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lntrunirea în cercul electoral Timis-Recas, s-a
desfaşurat la 25 noiembrie în satul lzvin. Potrivit
procesului verbal încheiat, adunarea a fost prezidată de dr. Ştefan Pop. Notar a fost desemnat
învăţătorul Ştefan Ştefanu iar bărbaţi de încredere
Costa Bogdan şi Gheorghe Careţi. La sfârşitul
scrutinului care a decurs în ordine desăvârşită, preşedintele a fa.cut cunoscut celor prezenţi că Teodor
14
Aurel Cosma - junior, Amintiri şi mtirtttrii despre dr. Aurel
Cosma {1867-1931), mss. păstrat în Biblioteca personală a
prof. univ. Ispas Moţiu, f. 25-26.

Novac din Izvin, dr. Lucian Georgevici din Recaş,
Nicolae Manea din Topolovăţu Mare, Alexandru
Martin din Ictar şi dr. Sever Bugariu „de aleşi cu
unanimitate si aclamatiune" 15 .
În aceeaşi zi de '25 noiembrie, dr. Lucian
Georgvici s-a deplasat şi printre consătenii săi
care întruniri în număr mare la Scoala din Ictar îl
primesc cu mare însufleţire. Potrivit însemnărilor
preotului Emil Degan din Budinţ „adunarea locuitorilor satelor Ictar si Budint condusă de dr. Lucian
Georgevici a ales delegat tot pe Alexandru Martin
din Ictar" 16 • În afară de trimiterea unui delegat la
istorica adunare, la 27 noiembrie preotul menţio
nat, soţia sa Emilia Degan, Nicolae Jurcuţ şi Valerie
Lazăr vor adresa în numele locuitorilor celor două
comunităţi bănăţene, două telegrame pe adresa lui
Ştefan Cicio Pop pentru a fi prezentate cu ocazia
întrunirii de la Alba Iulia.
Începând cu ultimele zile ale lunii noiembrie,
delegaţii bănăţeni, mulţi fiind nevoiţi să parcurgă
zeci de kilometri până la cea mai apropiată staţie de
cale ferată, unii îmbrăcati în haine de sărbătoare, altii
purtând straiele ostăşeşti ale crâncenului război în
care fuseseră aruncaţi, cu drapele tricolore în mâini,
în acordurile unor frumoase cântece naţionale au
pornit spre Alba Iulia. Lor li s-au alăturat alte câteva
sute de locuitori care doreau să fie martori oculari la
marele eveniment care se prefigura.
Sosit la Alba Iulia, în seara zilei de 30 noiembrie, Lucian Georgevici participă alături de ceilalţi
delegaţi bănăţeni la o consfătuire legată de situaţia creată în Banat ca urmare a intrării trupelor
sârbe. Cu acest prilej, unii delegaţi au relatat despre
dificultăţile întâmpinate, mai ales în comitatul
Torontal, cu '?cazia întrunirilor şi a deplasărilor
la Alba Iulia. In unanimitate s-a solicitat înlocuirea unităţilor militare sârbe cu trupe franceze sau
engleze. Relatând despre această întrunire, gazeta
„Românul" consemna într-un articol întitulat
„Bănăţenii" că cei prezenţi la întrunire au subliniat
faptul că „voinţa nestrămutată a românilor bănă
ţeni este ca Banatul întreg să facă parte din Regatul
României şi accentuează deosebit, că Unirea românilor din Transilvania, Ungaria şi Banat trebuie să
se facă fără nici o condiţie. Hotărârea aceasta se
impune prin vitejia Armatei Române şi imensele
jertfe ce le-a adus desrobirea fraţilor lor. Hotărârile
conferintei s-au adus la cunoştinţa Consiliului
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Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Credenţionale,
voi. III, f. 580; I. Munteanu, V. M. Zaherea, M. Sârbu,
Banatul şi Marea Unire, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara
(1992), p. 115.
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Gh. Naghi, Studii de istoria bisericii românesti din
Tramilvania şi Banat în epoca modernă, Criterion Publishing,
Bucureşti (2006), 124.

Naţional Român care a şi ţinut seama de ele la sta-

bilirea proiectului de Rezoluţiune" 17 .
Legat de demersurile lui Lucian Georgevici,
unul din martorii oculari consemna: „La hotelul
Hungaria, mai târziu Dacia, tot timpul a fremătat o
viată intensă si agitată. S-a strecurat în public stirea
că, conducerea intenţionează să proclame Unirea
cu anumite conditii. Nemultumire în rândurile
tineretului şi a fe~eilor! În g~upuri se comentau
evenimentele şi, natural, se formulau fel de fel de
păreri. Tineretul şi femeile delegate, nu acceptau
din capul locului actul Unirii cu condiţiuni. Cei
mai vârstnici căutau ...Să ne dovedească justeţea
tezei lui Iuliu Maniu. In toiul nopţii, un grup de
tineri bănăţeni conduşi de Lucian Georgevici, mai
tărziu primar al Timişorii, au pătruns până la Iuliu
Maniu, cerând lămuriri. Maniu şi-a rupt un sfert
de oră din timpul preţios pentru a ne capacita, că
anumite condiţiuni se impun pe timp limitat. În
prezent se unesc părţi de Ţară din patru regiuni:
Vechiul Regat, Transilvania, Basarabia şi Bucovina.
Acestea trebuie să fie sudate prin o nouă constituţie potrivit vremurilor, o nouă lege administrativă
valabilă pentru întreg teritoriul ţării, un nou sistem
fiscal, reformă agrară largă etc. Până la întocmirea
şi punerea în aplicare a noilor legi în fiecare parte
a ţării venită din alt regim (politic) este nevoie de
un organ diriguitor, care să cunoască legile regiunii
respective şi să le aplice cu competenţă, uşurând în
acest fel Marea Unire. După unificarea treptată a
legislatiei tării, aceste organe se vor dizolva si vor
dispărea în mod automat" 18 •
La 1 Decembrie 1918, într-o atmosferă entuziastă, delegaţii sosiţi din toate părţile Ardealului,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului au votat
pentru unirea cu România. A doua zi, în cursul
dimineţii, în sala mare a Tribunalului din localitate s-au întrunit o parte din cei 250 de membri ai
Marelui Sfat Naţional, desemnaţi de Marea Adunare
Naţională şi după ce au ales organele de conducere,
au desemnat un comitet executiv cu activitate permanentă care urma să conducă în viitor problematica curentă. În rândurile Marelui Sfat Naţional
figurau numele a 44 de români bănăţeni. Printre
acestia si cel al avocatului dr. Lucian Georgevici 19 •
Reîntors la Recaş, în zilele următoare el va face
cunoscut celor care l-au desemnat delegat, postulatele formulate la marea întrunire naţională.
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Sub impulsul celor trăite la Alba Iulia, mai
multi fruntasi români timişoreni s-au întrunit
la 5' decembrie într-o consfatuire confidenţială
şi au luat hotărârea de a edita o publicaţie periodică. În acest scop s-a ales o comisie alcătu
ită C. Crăciunescu, dr. Lucian Georgevici şi
Iosif Velceanu care a pus bazele unei societăţi pe
acţiuni. După ce au fost adunate fondurile necesare şi s-a obţinut aprobarea de la cenzura sârbă s-a
reuşit editarea gazetei Bănatul. Avându-l ca editor
pe dr. Lucian Georgevici iar ca redactor pe Iosif
Velceanu, noua publicaţie începând cu ziua de 18
februarie va deveni un adevărat manifest al miş
cării nationale românesti bănătene. Rememorând
activita;ea.legată de în~eputuriÎe acestei publicaţii,
losifVelceanu sublinia faptul că „domnii dr. Aurel
Cosma şi dr. Lucian Georgevici au fost primii
mecenati, care au ocrotit editarea ziarului: dr.
Aurel Cosma ca îndrumător în privinţa atitudinei
de om politic iar dr. Lucian Georgevici ca editor,
punând la dispozitia redactiei si administratiei una
din camerele din biroul să~ av~catial" 20 • '
La 26 decembrie 1918, Lucian' Georgevici are
prilejul să se întâlnească alături de Aurel Cosma
şi Gheorghe Adam cu generalul francez Henri
Mathias Berthelot. La solicitarea guvernului român
şi a Consiliului Dirigent, acesta începuse cu o zi
înainte o vizită de documentare şi în Banat. Cu
acest prilej, fruntaşii români l-au informat despre
excesele armatei sârbe, situaţia politică pe p}an local
şi soarta românilor pe plan regional 21 • ln urma
demersurilor întreprinse, comandantul armatelor
franceze din Orient, generalul Franchet d'Esperey
a luat la 28 decembrie decizia ca în partea de est a
Banatului, trupele sârbe să fie înlocuite cu unităţi
militare franceze. Astfel, pe cea mai mare parte a
teritoriului comitatului Caras-Severin se vor instala
subunităti ale Diviziei 11 col~nială franceză.
La 2Î iunie 1919, Consiliul puterilor aliate
întrunit în cadrul Conferintei de Pace de la Paris
a hotărât divizarea spaţiului' Banatului istoric. O
mare parte din fostul comitat Timiş împreună cu
orasul Timisoara revenise României.
J.
'
ln zilele de 28 iulie - 3 august 1918, Lucian
Georgevici participă activ la instalarea administratiei românesi la Timisoara si în noul j udet
Timis-Torontal.
D~pă depunerea jurământului de fidelitate
faţă de statul român el şi-a continuat activitatea în
noul birou avocaţial situat în Palatul Camerei de
Comerţ şi Industrie.

În luna noiembrie 1919, în România au loc
primele alegeri parlamentare pe baza votului universal. Deoarece nici un partid politic nu a obţinut
majoritatea mandatelor s-a impus formula unui
guvern de coaliţie. S-a constituit astfel Blocul
parlamentar care l-a desemnat ca premier pe
Alexandru Vaida Voevod. În calitate de membru
al Partidului Naţional Român, Lucian Georgevici
a candidat si a obtinut victoria în cercul electoral
Recaş. Devine astfel deputat în primul Parlament
al României Mari 22 •
După căderea guvernului condus de Alexandru
Vaida Voevod, disensiunile apărute în sânul
Partidului Naţional Roman s-au accentuat. O
grupare, în frunte cu Octavian Goga, susţinea că
rolul istoric al partidului se încheiase odată cu înfaptuirea Unirii si cerea cu tot mai multă insistentă fuziunea cu un ait partid din Vechiul Regat pen;ru a se
pune capăt astfel regionalismului. În martie 1920,
această fracţiune a aderat la Partidul Poporului aflat
sub conducerea lui Alexandru Averescu.
Privirile mai multor fruntaşi ai organizaţiei
judeţului Timiş-Torontal a Partidului Naţional
Român erau îndreptate în acel moment spre
Partidul Naţional Liberal. Peste câteva săptămâni,
la 15 iunie 1920, din initiativa lui Aurel Cosma a
fost convocată o întrunir~ a organizaţiei judeţene,
care a adoptat o rezoluţie potrivit căreia conducerea partidului „era somată să iniţieze tratative de
fuziune cu Partidul National Liberal, rezervânduşi pentru cazul unui ref~z, libertatea de acţiune" 23 .
După cum era de aşteptat, Iuliu Maniu, în calitate
de lider al partidului, a comunicat celor întruniţi la
Timişoara că le „contestă competenţa de a da îndrumări politice Comitetului Central al Partidului" 24 •
În această situaţie, după discuţii aprinse Între
membri organizatiei timisene a Partidului National
Român, dr. Aurel' Cosma: bucurându-se de p~pula
ritate si convins că va fi urmat de un mare număr de
adepţi, a lansat un apel pentru o nouă întâlnire, care
avea drept obiectiv să pună bazele organizaţiei judetene a Partidului National Liberal. Consfatuirea a
;vut loc la 8 octomb,rie 1920 în sala mică a hotelului Ferdinand în care, la 31 octombrie 1918, se
adunaseră ofiţerii români care îl desemnaseră pe
Aurel Cosma lider al Consiliului National Militar
Român din garnizoana Timişoara. În;r-o atmosferă
înflăcărată, cei prezenţi anunţau opinia publică că:
„Incapacitatea guvernului Vaida şi Averescu de a
da o soluţie multiplelor probleme care s-au impus
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24 Ibidem.
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deodată

cu înfăptuirea României întregite, pe de
o parte, iar pe de alta trcutul glorios şi atitudinea
demnă şi dezinteresată a celui mai puternic partid,
căruia se datoreste tot ce are astăzi durabil si bun
România, ne indică clar singura cale pe care putem
ajunge la realizarea idealului năzuinţelor noastre
de adevăraţi români, cu dragoste de neam şi de
patrie, care este unificarea desăvârşită a României
Mari. lată motivele superioare ce ne îndeamnă să
ne ataşăm cu tot sufletul politicii marelui bărbat de
stat dl. Ion I. C. Brătianu" 25 . În calitate de colaborator apropiat, Lucian Georgevici l-a urmat credincios pe dr. Aurel Cosma în toate demersurile sale.
În dimineaţa zilei de 21 noiembrie 1921, în sala
festivă a Fabricii de bere din Timişoara îşi deschidea lucrările primul congres general al organizatiei P.N .L. din 1· udetul Timis-Torontal. Potrivit
relatărilor din presa vremii, printre cei care au
atacat activitatea guvernului s-a numărat şi Lucian
Georgevici. Oficiosul partidului liberal, nota faptul
că în încheierea cuvântului său, în aplauzele celor
prezenţi, el a subliniat că „Trebuie deci un guvern la
înălţimea împrejurărilor, un guvern care să conducă
cu prestigiu şi energie interesele interne şi externe
ale României întregite" 26 • La sfârşitul întrunirii,
Lucian Georgevici va fi ales în Comitetul judeţean
şi secretar al Biroului permanent al organizaţiei
liberale timişene. Peste puţin timp, la mijlocul lunii
iunie 1922, publicaţiile periodice locale consemnau faptul că „avocatul dr. Lucian Georgevici fusese
numit în funcţia de prim jurisconsult judeţean" 27 •
După un an de guvernare, popularitatea generalului Alexandru Averescu se risipise. Cabinetul
său nu satisfăcuse speranţele multor locuitori.
Considerând că sosise vremea pentru ca liberalii să
revină la cârma ţării, Ion I. C. Brătianu i-a sugerat
regelui Ferdinand să solicite lui Take Ionescu, ministrul de Externe să-şi prezinte demisia. Acesta spera
că suveranul o să-l însărcineze cu constituirea unui
nou executiv. Demisia sefului diplomatiei române a
avut loc în ziua de 13 decembrie 1921. Demersul
său a provocat o criză de guvern. În această situaţie,
generalul Alexandru Averescu şi-a depus mandatul.
La 17 decembrie s-a constituit un cabinet în frunte
cu Take Ionescu. Peste o lună, la 17 ianuarie 1922,
noul guvern a primit un vot de blam din partea
Parlamentului şi a fost nevoit să se retragă. În acest
context, drumul liberalilor spre putere era deschis.
În noul cabinet liberal, lui Aurel Cosma i s-a oferit
fotoliul de ministru al Lucrărilor Publice. După
retragerea primarului Stan Vidrighin, la 31 august
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1922 în fotoliul de primar al oraşului Timişoara a
fost instalat Lucian Georgevici. El va deţine această
funcţie pe toată _durata guvernării liberale până la
17 aprilie 1926. In aceşti ani, Timişoara a cunoscut
o perioadă de remarcabil progres economic, edilitar,
cultural, spiritual. Au fost finalizate lucrările legate
de construcţia liniei de tramvai care făcea legătura cu
cartierul Mehala, au fost pavate şi asfaltate un număr
mare de străzi, s-a modernizat abatorul comunal,
au fost date în folosinţă noi săli de clasă, au fost
demarate lucrările pentru ridicarea unor cămine studenţeşti şi de ucenici. Adversarii politici i-au adus
însă acuzaţii grave de corupţie. Pentru clarificarea
situaţiei, el a solicitat un control de fond al întregii activităţi desfăşurate de personalul primariei şi a
apelat la instanţă. La 1Odecembrie 1925 presa locală
consemna faptul că unul din calomniatorii săi fusese
condamnat la 2 luni închisoare si 6000 lei amendă 28 •
În zilele de 23-26 septembrie 1922, la Timişoara
urma să fie organizată prima adunare generală a
„Astrei" în Banat după Marea Unire. Decesul neaş
teptat al preşedinteleui_Andrei Bârseanu a dus însă
la amânarea întrunirii. In anul următor, conducerea
despărţământului Timişoara şi oficialităţile locale
au reînnoit invitaţia. S-a hotărât ca adunarea să se
desfăşoare în zilele de 28 si 29 august. Conform
programului stabilit, în ziua de 28 august, după oficierea serviciului divin în toate bisericile românesti
din oraş, în prima şedinţă a adunării, cei prezenţi În
rândurile cărora se numărau numeroase personalităţi ale vieţii politice şi culturale româneşti, au fost
salutaţi de prefectul Iuliu Coste, care a transmis un
mesaj din partea guvernului, iar Lucian Georgevici
a mulţumit conducerii „Astrei" pentru hotărârea de
a-şiJine adunarea generală la Timişoara 29 •
In acelaşi an, în zilele de 10-12 noiembrie
1923 are loc prima vizită oficială la Timişoara a
regelui Ferdinand, care însoţit de primul ministru
Ion I. C. Brătianu şi noul ministru al Lucrărilor
Publice, generalul Traian Moşoiu a inaugurat
Pavilionul Facultăţii de Mecanică, primul edificiu
al Şcolii Politehnice. Cu acest prilej au fost demarate şi lucrările de renovare şi la Teatrul Comunal
distrus într-un incendiu devastator în anul 1920.
La 4 octombrie 1925, regele Ferdinand însoţit
de regina Maria şi principele moştenitor Carol va
reveni într-o nouă vizită oficială. În această zi a
fost pusă piatra de temelie la biserica ortodoxă din
Mehala, serviciul divin fiind oficiat de dr. Grigore
Comşea, episcopul de Arad 30 •
28
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După înlocuirea liberalilor de la guvernare,
Lucian Georgevici a demisiont din postul de
primar iar la 22 aprilie 1926 s-a reînscris în Barou
şi a profesat ca avocat până la 28 septembrie 1927.
La 21 iunie 1927, grav bolnav, regele Ferdinand
solicită lui Ion I. C. Bratianu să preia funcţia de
P remier. Locuitorii tării sunt chemati iar la urne.
Alături de ceilalţi fruntaşi liberali din judeţ, Lucian
Georgevici desfăşoară o susţinută campanie electorală. După cum era de aşteptat, alegerile au dat o
mare majoritate liberală. Lucian Georgevic! obţine
mandatul de deputat de Timiş-Torontal. ln scurt
timp, la 21 septembrie 1927 el îl înlocuieşte în
funcţia de primar pe Iosif Gabriel. Va rămâne în
post până la 12 ianuarie 1929, când liberalii sunt
nevoiţi să se retragă de la guvernare.
După demisia din funcţia de primar, la 19
februarie 1929 se reînscrie în Baroul avocaţial local
şi va activa ca avocat până la 21 august 1930 la
Timişoara iar apoi la Recaş până la 3 mai 1935 31 ,
când este radiat definitiv din Baroul timisorean
ca urmare a faptului că obţinuse un post de notar
public la Reşiţa. Va profesa în noua funcţie până la

.

.

.

sfârşitul vieţii.

Pentru păstrarea memone1 sale, recent,
Consiliul Local Timisoara a luat hotărârea ca una
din străzile oraşului să-i poarte numele.

.

UNE PERSONNALITE MARQUANT DU
BANAT. LUCIAN GEORGEVICI (1875-1940)
(Resume)
Lucian Georgevici s'est affirme comme une des plus
connues personnalites de la vie politique du Banat des
premieres quatre decennies du XX< siecle.
11 est ne le 16 janvier 1875 dans le village Ictar du
comitat Timiş, dans la familie de Georges et Cristina
Georgevici. Apres avo ir termine l' ecole confessionnelle du village natal, ii a suivi Ies cours des lycees de
Timişoara, Lugoj et Beiuş. Ă leur fin, ii a soutenu son
baccalaureat au Lycee « Samuil Vulcan ». Bien que ses
parents eussent voulu qu'il devienne pretre, Lucian
Georgevici va decider de suivre Ies cours de !'Academie de Droit d'Oradea. 11 a soutenu l'examen pour la
diplome de licence a la Faculte de Droit de Cluj.
Apres avoir finalise avec succes ses etudes universitaires et satisfait son service militaire, a l'insisrance de
ses parents ii est revenu en Banat. Erabli a Timişoara,
entre 1902-1905 ii travaille comme stagiaire dans plusieurs bureaux d'avocats de la viile.
Les temoignages de l' epoque attestent le fait que
Lucian Georgevici s' est engage des ces annees dans le
31
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mouvement d'emancipation narionale des Roumains
de Banat. Apres avo ir passe avec succes l' examen d' avocat, ii s' est fait inscrire dans le bureau des avocats du
comitat Timiş et ii a ouvert, le 24 novembre 1905, son
propre bureau d'avocat a Recaş. Ă bref delai ii devient
un avocat de prestige avec une nombreuse clientele. Le
long des annees ii a eu l' occasion de defendre beaucoup
de paysans tires dans des proces, sous divers pretextes,
par Ies aurorites de l'epoque.
Parallelement avec son activite professionnelle ii
deploie une intense acrivire culrurelle et politique. Avec
d'autres intellectuels roumains, ii soutient du point de
vue materiei Ies societes er Ies reunions de lectures, de
chansons et de musique ou Ies chreurs des agriculteurs.
Le long des annees Lucian Georgevici a sourenu,
aussi moral que materiei, l'activire de l'Astra, notammenr la consolidation de ses departemenrs de Banat. 11
va deployer une grande acrivite dans le departement de
Timişoara.

11 a eu une contribution majeure dans l'organisation des campagnes elecrorales du Parti National
Roumain des annees 1905-191 O dans le cercle electoral
Timiş-Recaş .
Dans Ies annees de la Premiere Guerre Mondiale,
enrole et envoye sur le front, Lucian Georgevici participe aux operations militaires sur Ies fronts serbe et
italien en qualite d' officier de l' armee austro-hongroise
ayant le degre de capitain. La fin de la guerre le surprend dans la garnison de Timişoara.
Membre du Comite Executif du Conseil National
Militaire Roumain, constitue le 31 octobre 1918,
Lucian Georgevici est charge d' organiser et de conduire
Ies gardes narionales roumaines dans de nombreuses
localites de Timiş. 11 participe acrivemenr a la constitution des conseils et des gardes nationaux roumains dans
de nombreuses localites de Timiş. Le 25 novembre ii
est nomme delegue titulaire du cercle electoral Timiş
- Recaş. Dans certe qualite, ii participe a la Grande
Assemblee Nationale de Alba Iulia et devient membre
du Grand Conseil National Roumain. Dans le contexte
de l' entree des troupes serbes en Banat, des l' automne
de 1918 ii deploie une activite particuliere pour la
defense des interets nationaux roumains et pour la mise
en application de la Resolurion de Alba Iulia. II faur
souligner aussi, sa contribution a I' edition, depuis le 16
fevrier 1919, de la gazette Banatul, l'organe du Parti
National Roumain.
Pendant l'entre-deux-guerres ii part1c1pe intensement a la vie politique de l'ancien district Timiş
Torontal en qualite de membre marquanr du Parti
National Liberal. Dans Ies intervales 31 aout 1922 - 17
avril 1926 et 21 septembre 1927 - 12 janvier 1929 ii a
ete le maire de la viile de Timişoara.
Pour honorer sa memoire, le Conseil Local de
Timişoara a pris recemment la decision que l'une des
rues de la ville porte son nom.
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DINAMICA STIUTORILOR DE CARTE ÎN COMITATUL ARAD
LA SFARSITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
SI
, INCEPUTUL SECOLULUI XX
,

A

A

,

Felicia Aneta Oarcea·

Cuvinte cheie: şcoală, carte, analfabetism, alfobeti:z,are, Arad
Mors-cles: f'ecole, le livre, f'analphabitisme, f'alphabitisation, Arad

a o componentă finală a coroborării dintre
structura etno-confesională, factorii fizicogeografici, economici, sociali, mentali, legislaţia
scolară,
extinderea retelei scolare,
frecventa scolară,
,
,
ştiinp de carte reprezintă un rod al eforturilor
autorităţilor laice şi ecleziastice de luminare a poporului. Intersectarea tuturor elementelor permit
extrapolări analitice pertinente asupra dinamicii
acestui proces. Instituţia şcolară a răspuns necesitărilor societătii, devenind „un factor generator de

C

)

'
civilizaţie"'.

)

)

'

Analiza datelor furnizate de recensămintele din
1880, 1900 şi 191 O, în contextul apariţiei unor
prestigioase instituţii de cultură şi formării unor
conştiinţe active în susţinerea activităţii şcolare din
mediul rural şi urban, conturează imaginea unei
lumi moderne cu valori şi mentalităţi în schimbare.
Acestea s-au produs şi pe fondul interesului cultivat de autorităţile austro-ungare, ca o continuare
a dezideratelor luministe, de diminuare a analfabetismului. Prin „Ordinaţiunea" nr. 21.555, emisă
de Ministerul de Culte şi Instrucţiune Publică, în
24 septembrie 1870, s-a dispus derularea cursurilor
de alfabetizare pentru adulţi. În realizarea acestui
proiect au fost angrenaţi inspectorii şcolari de stat,
preoţimea, Antistiile comunale, învăţătorii. Ultimii
urmau a fi remuneraţi cu 3 fi. pentru fiecare adult.
Cursurile, organizate seara, s-au desfăşurat între
lunile noiembrie-aprilie. Persoanele peste 15 ani,
care s-au putut înscrie la acest curs au fost instruite din citire, scrire, socotit. Orele s-au derulat în
incinta şcolii, în con di ţii proprii, diferenţiate pe
sex. Săracii au beneficiat de material didactic, iar
cei care s-au remarcat au fost răsplătiţi cu diplome
· Complexul Muzeal Arad, P-ta G. Enescu, nr. 1, Arad,
jud. Arad, România, e-mail: felly oarcea@yahoo.com.
1
Ioan Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918. Şcoala.
Educaţia, voi. 3, Timişoara (2008), 462-463.

şi cărţi 2 . Toate au convers spre cointeresarea membrilor comunităţilor înspre ştiinţa de carte.
Legislaţia şcolară şi interesele politico-economice au stabilit rolul instructiv-educativ al institutiei scolare în comitatul si orasul Arad, la sfârsitul
secolului al XIX-iea şi debutul următorului veac.
Inegalitatea împărţirii administrativ-teritoriale,
configuraţia reliefului, ascundeau profituri economice ale autorităţilor statale ori proprietarilor de
pământ 3 • Cum susţinerea şcolilor revenea, pe de-o
parte grofilor şi baronilor, iar de altă parte, statului
ori enoriasilor, nu peste tot, interesul în sustinerea
'
'
lor a fost acelaşi.
Incursiunea demografică asupra populaţiei alfabetizate la nivelul comitatului Arad şi a localită
ţilor care compun fiecare plasă este un indicator
relevant, care se răsfrânge direct asupra pregătirii
socio-profesionale ulterioare a segmentelor societăţii moderne. Coordonatele analitice ale cifrelor
furnizate de statisticile maghiare, ajută, pe de-o
parte la stabilirea dinamicii populaţiei alfabetizate,
iar, pe de altă parte, la estimarea factorilor reductivi
ai acesteia.
Potrivit statisticilor oficiale maghiare, în comitatul Arad, numărul ştiutorilor de carte, în anul
1874, s-a ridicat la 5.127, un procent de 1,71%.
Din totalul populaţiei de 298.555, copii de vârstă
şcolară au reprezentat 48.721 (16,31 %). Repartiţia
pe sex indică 13.958 băieţi (4,67%) şi 7.644 fete
(2,56%); un total de 21.602 (7,23%) 4. Calculul
J

,

,

,

,

Ioan Munteanu, op. cit., 462-463; Angela Dumitrescu,
Implicarea corpului didactic în eliminarea analfabetismului
din Banat la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX. S!B XXX-XXXI, Timişoara (2007), 221-222.
3
Felicia Aneta Oarcea, Structura etno-confesională a populatiei comitatului şi oraşului Arad (1867-1918). S/B, XXXII,
2

Timişoara
4

(2009), 85.

es

Magyar statistikai evkiinyv szerkeszti kiadja az orszdgos magy.
Kir. Statistikai hivatal, otodik evfolyam, Budapesra ( 1878), 65.
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procentual al populaţiei alfabetizate pe anii 1880,
1900 şi 191 O oferă ~rmătoarele procente: 16, 19%,
31,39%, 39 ,64%. In o rasul Arad, cei care stiau
scrie şi citi reprezentau, în 1880, 47, 19%; 63,60%,
în 1900, şi 69,64% în 1910 5• (Graficul 1)

numărul

.

scolilor confesionale. Prefacerile nu au
rămas fără ecou în evoluţia progresivă a numărului
ştiutorilor de carte. Repartiţia lor pe plăşi creionează
o creştere procentuală apreciabilă în Pecica (de la
26,96% în 1880 la 44,15% în 1900 şi 55,96%
în 1910), Elek (de la 24,55% în 1880 la 43,67%
în 1900 şi 51,07% în 1910),
Şiria (de la 22,50% în 1880 la
40,52% în 1900 şi 50,90% în
1910) şi Arad (de la 21,21% în
1880 la 38% în 1900 si 46,30%
în 1910). Cel mai scăzut procent
s-a înregistrat în plasa Hălmagiu
l2J Comitat Arad
(de la 4,48% în 1880 la 1O,15%
~Oraş Arad
în 1900 şi 15,24% în 1910).
În intervalul cronologic 1880191 O, sporul celor care ştiau scrie
şi citi, în plasa Pecica, a crescut cu
+29%. La polul opus s-a situat
Hălmagiu cu +10,76%. Zonă
1880
1900
1910
muntoasă, cu potenţial economic
limitat,
privată de tentaţiile lumii
Fig. 1. Dinamica ştiinţei de carte în comitatul şi oraşul Arad 1880, 1900, 1910
moderne şi locuită de oameni cu
Extinderea retelei scalare a contribuit substantial posibilităţi materiale modeste 7 ducea lipsă de instila închegarea unui nucleu de oameni instruiţi. Au fost tutii scalare si dascăli. La polul opus, rodnicia zonei
edificate instituţii de învăţământ cu caracter de stat6 , de câmpie a Aradului, diversitatea paletei ocupaţicomunal, particulare, ale asociaţiilor, completând onale, modernizarea mijloacelor de comunicaţii au
facilitat pătrunderea curentelor culturale, infiltrarea
5 Traian
„noului" şi schimbarea, treptată, a mentalităţilor. În
Rotariu (coord.), Recensămdntul din 1880.
Transilvania, Bucureşti (1997), 27; idem, Recensămdntul
plasele Pecica, Elek, Târnava ei întruneau, la 191 O,
din 1900. Transilvania, 72; idem, Recensămdntul din 1910.
peste 50% 8 • Consemnăm că, la nivelul comitatului
Transilvania, 60.
Arad, valoarea procentuală pozitivă între anii 1880
6
Instituţii şcolare cu caracter de stat au fost înfiinţate în:
si 1910, a fost de +23,46% 9• (Tabelul 1)
Arad: str. Csutora (1908), Str. Fiirj ( 1908), Str. Gizella ( 1908),
Demersul analitic ne obligă să amintim că, în
Str. Mihaly (1908), Cartierul Gai (1908) Cătunul Gai (1908),
AlmaJikamaraş (1901), Apateu (1898), Arad-Ceala (1901)
unele aşezări locuite de maghiari şi germani, din
Baia (1910), Bârzava (1908), Berechiu (1910), Buteni (1896),
plasa Arad, am identificat un număr mai mare
Caporal Alexa (1908), Căpruţa (1897), Cermei (1875),
al ştiutorilor de carte. Exemplificăm Horia şi
Chişineu (1896), Cil (1906), Conop (1895), Covăsânţ (1901),
Vladimirescu,
unde procentul poe_ulaţiei alfabetiCurtici (1910), Dezna (1901), Drauţ (1909) Dumbrăviţa
zate
s-a
situat
pe
un palier ridicat. Insă, spre 191 O,
(1897), Elek (1907), Elek Liikiishaza-cătun (1907), Galşa
comunităţile săteşti au arătat un interes sporit în
(1909), Ghioroc: a. Ceangăi (1897), b. Aurohtoni (1908),
Gurahonţ (1893), Gyula-Vărşand (1910), Hălmagiu Mare
sustinerea institutiei scalare, ceea ce s-a răsfrânt
(1901), Horia (1899), Ineu (1898), !ratoşul Mare (1907),
pozitiv asupra numărului persoanelor instruite.
Juliţa (1897), Kamarasul Mare (1902), Livada (1898), Macea
Prin activitatea sustinută a învătătorilor români din
(1898), Miniş (1897), Maria Radna (1895), Măderat (I 909),
localităţile Micălaca, Cicir, Macea, oamenii instruMândru loc (1906), Mâsca (1909), Medgyesbodzas (I 902),
iţi reprezentau peste 30% între anii 1900-1910 10 •
Medgyesegyhaza (1901), Micălaca (1901), Mişca (1910),
Odvoş (1897), Păulişul Vechi (1883), Păulişul Nou (1910),
Augmentări de peste 35% au avut loc în satele
Pâncota (1903), Pecica Maghiară (1901), Pecica Veche (1904),
Horia (+35,1%), Livada (+38,67%), Sâmbăteni
Peregul German (I 904), Petriş (1897), Pilul Mare (I 897)
(+35,18%). (Tabelul 2)

.

.

.

. .

.

..

.

.

.

Pusta Feset (191 O), Răpsig (1907), Satu Nou (1899), Săvârşin
(1901), Sânleani (1903), Sânmartin de Arad (1899), Sântana
(1907), Socodor (1895), Şepreuş (1887), Şiclău (1895),
Şiria (1882), lalpaş (1899), Tauri (1896), Târnava (1908),
Ţipari (1896), Variaşul Mare (1903), Vărşand (1910), Zărand
(1895), Zimand Cuz (1904), Zimandul Nou (1901), Zimbru
(190 I) (vezi Kehrer Karoly, Aradvdrmegye es Arad sz. kir. Vtiros
nepoktatdsugye. 1885-1910-ig, Arad, 1910, 261-263).
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7

. .
.

.

Felicia Aneta Oarcea, op. cit., 82.
Magyar JtatiJztikai kăzlemenek. A magyar korona orszdgainak 1900 (M.S.K), voi. I, Budapesta (I 902), 338.
9 Ibidem, (1910), 340-341.
10
M.S.K, 1900, 332-333.
8

Tabelul I. Dinamica stiutorilor de carte din comitatul Arad la 1880-1910
'

Nr.
crt.

Numărul

Plasa

populaţiei

%
ştiutorilor

11

ştiutori

carte

de carte
Diferenţa

An

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arad
Chişineu

Elek
Hălmagiu

Ineu
Pecica
Radna
Sebiş
Şiria

Târn ova

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1880 1900 1910

27653
36418
23852
16021
27394
26212
30502
28298
30359
20010

37200
48070
32095
18697
34579
29953
33903
34249
36026
25068

39385
52536
34209
21030
37421
30289
34453
36443
37980
27476

5866
7396
5856
719
2243
7069
4041
2349
6831
788

14137
17721
14017
1898
7262
13225
9388
7279
14601
4010

18236
23125
17472
3206
10261
16950
12621
11457
19335
6582

21,21
20,30
24,55
4,48
8, 18
26,96
13,24
8,30
22,50
3,93

266.719 329.840 351.222

Total

38
36,86
43,67
10,15
21
44,15
27,69
21,25
40,52
15,99

1880/1910

46,30
44,01
51,07
15,24
27,42
55,96
36,63
31,43
50,90
23,95

25,09
+ 23,71
+ 26,52
+ 10,76
+ 19,24
+ 29
+ 23,39
+ 23,13
+ 28,4
+ 20,02
+

103.538 139.245 16, 18 31,39 39,64

43.158

Sursa: Traian Rotariu (coord.), Recemământul din 1880. Transilvania,
Budapest, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Budapest, 1912.

Bucureşti,

+

23,46

1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,

Tabelul 2. Dinamica ~tiutorilor de carte din plasa Arad la 1880-191 O
Nr.
crt.

Ci cir

2
3
4
5
6
7
8
9

Curtici

Micălaca

IO

Mureşel

Total

I

populaţiei

I

11
12
13
14
15

Numărul

Plasa Arad

Cuvin
Ghioroc
Horia
Livada
Macea
Mândruloc

Sâmbăteni

Sântleani
Vladimirescu
Zimandcuz
Zimandul Nou

%

Ştiutorilor

carte

An

Diferenţa

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1880/1910

941
4906
1703
1048
2086
1785
3039
1384
1967
879
1852
887
3653
698
825

928
7642
1936
2036
2252
2235
4295
1646
3243
981
2231
1253
4616
941
965

971
8298
1982
2392
2075
2191
4193
1583
4313
1186
2197
1244
4685
1043
1032

403
707
312
395
613
306
514
115
271
307
130
300
1145
157
191

304
2024
787
927
1174
880
1373
399
1094
484
639
624
2498
461
469

343
2700
1043
1247
1338
1223
1406
565
2063
660
927
803
2919
467
532

42,82 32,75
14,41 26,48
18,32 40,65
37,69 45,53
29,38 52,13
17,14 39,37
16,91 31,96
8,30 24,24
13,77 33,73
34,92 49,33
7,01 28,64
33,82 49,80
31,34 54,11
22,49 48,99
23,15 48,60

35,32
32,53
52,62
52,13
64,48
55,81
33,53
35,69
47,83
55,64
42,19
64,54
62,30
44,77
51,55

- 7,5
+ 18, 12
+ 34,3
+ 14,44
+ 35,1
+ 38,67
+ 16,62
+ 27,39
+ 34,06
+ 20,72
+ 35, 18
+ 30,72
+ 30,96
+ 22,28
+ 28,4

27653

37200

39385

5866

14137 18236

21,21

46,30

+

Sursa: Traian Rotatiu (coord.), Recemământul din 1880. Transilvania,
Budapest, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Budapest, 1912.

Sporirea cu peste 10%, în 191 O, a ştiutorilor de
carte s-a constatat în marea majoritate a localităţilor
plasei Arad. Paradoxal, în Ghioroc, cartierul Mureşel
şi Zimandul Nou a avut loc, la începutul secolului
11

ştiutori

de carte

A fost inclusă atât populafia civilă, cât şi cea militară.

Bucureşti,

38

14,55

1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,

XX, o diminuare a acestora. Asemenea fenomene
le putem pune pe seama emigrării germanilor,
cu precădere, spre statele europene sau, în cazul
românilor, spre continentul american sau România 12 •
12

Ibidem,

191 O, 332-333.
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Coborând dinspre podgoria Aradului spre
zonele deluroase, în plasa Ineu, populaţia instruită reprezenta un segment ce trecea spre 191 O
pragul de 30%. Asemenea localităţi au fost Mocrea
(23,89% în 1880, 43,77% în 1910); Aldeşti (3,56
în 1880, 32,45% în 191 O); Cermei (13, 19 o/o în
1880, 33,49% în 1910). În Apateu şi Moroda,
alfabetizaţii, în 1880, s-au situat sub 2% respectiv
1,98% şi 1,27%, pentru ca, în 1910, să calculăm
22,86% şi respectiv 18,35%. Doar în Voivodeni,
populaţia instruită, în 191 O, a depăşit 30%.
(Tabelul 3) Fluctuaţiile consemnate nu au afectat,
în general, procesul evolutiv al ştiinţei de carte.
Aşadar, dacă în plasa Arad patru localităţi Cicir, Curtici, Macea şi Sâmbăteni - din 15, adică
26,66%, deţineau în jur de 40% populaţie alfabetizată, în 191 O, în plasa Ineu, doar în localitatea
Mocrea ei au atins 53,46% la 1900, cu o scădere
sensibilă la 51,42% în 1910 13 •
Situată geografic în zona deluros-muntoasă,
privată de un spectru mai larg al populaţiei învă
ţate, plasa Sebiş a fost printre cele mai modeste ca

potenţial economic. În 1880, cu excepţia câtorva
localităţi, precum Sebiş (29,41 %), Gurahonţ
(22,06%), losăşel (21,66%), ştiutorii de carte
deţineau o pondere relativ însemnată. În Baltele
(3,57%), Brusturescu (1,22%), Dulcele (1,45%),
Şoimoş-Buceava (5,95%) numărul lor s-a menţinut scăzut şi în 191 O. La polul opus s-au situat
Cil, Almas, Berindia, Rădesti, Buhani, Bontesti,
Buteni, Dezna, Dieci, Donceni, Pescari, Honţ,
lgnesti, losas, Joia Mare, Prunisor, Chisindia,
'
'
'
Cociuba, Crocna, Moneasa, Sălăjeni, Slatina,
Valea Mare, Zimbru sau Iacobini, unde procentul
celor instruiţi, în intervalul 1880-1910, s-a dublat
sau triplat. Particularizăm localităţile Feniş şi
Păulian, în care s-au înregistrat fluctuaţii semnificative. Dacă, în 1900, ei au reprezentat 25,35% şi,
respectiv 32,87%, zece ani mai târziu consemnăm
22,63% şi respectiv 22,61 %. Marcăm, losăşelul,
cu o scădere apreciabilă, între anii 1900-191 O, de
la 40,31 o/o la 26,22%; aşadar o micşorare cu aproximativ -14% 14 • (Tabelul 4)
,

I

)

I

Tabelul 3. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Ineu la 1880-1910
Nr.
crt.

Numărul

Plasa Ineu

I

populaţiei

1880

%

ştiutorilor

1900
844

1910

1880

835

25

2959
1269

2873
1460

124

1852

1904

38

ştiutori

carte

de carte

An

Diferenţa

1900
125

1880/1910

7
8

Curba

9
10

lermata
Mânerău

645

742

914

35
26

11

Mocrea

1017

1267

1277

248

556

12

Moroda

1565

1602

17

185

559
294

1279

1398

25

254

323

1880
3,56
1,98
10,78
2,73
4,19
13, 19
6,09
18,28
5,24
4,03
23,89
1,27
2,22

77
164

632

843

3,61

545

698

6,27

15,57

19,30

+

1

Al deşti

702

2

Apareu

2521

3
4

Bârsa

1150

Berechiu

1387
1668

2144

2679

70

137
264

2197
1494

3609
2108

4060

290

1106

2355

91

457

4817

6014
764

6599
822

881

667

1927
122

5
6

Bocsig
Ccrmei
Ineu

50

369
250

74

1910
271
657
580
320
487
1360
337
2542
209
167

1900

1910

14,81

32.45
22,86

+

28,89

+

20,88

39,72
16,80

+

28,94

+

14,07

18,17

+

12,47
19,70
7,39
12,31
30,64
21,67
32,04

33.49
14,30

13,98
+

20,3

+

8,21

20,24

15,96

38,52
25,42

+
+

20,18

9,97
43,88

18,27

+

14,24

43,77

+

19,88

11,82

18,35

+

17,08

19,85

23,10

+

27,62

32,71

13

Răpsig

1329
1126

14

Seleuş

2128

2288

15

Şicuia

2614

3500

2577
3616

16

Şomoşcheş

1677

2088

2119

489

4,29

8,66

23,07

+

18,78

Voivodeni

255

287

331

72
10

181

17

78

125

3,92

27,17

37,76

+

33,84

27394

34579

37421

2243

7262

10261

8,18

21

27.42

+

19,24

To ral

20,88
+

29,l

13,03

Sursa: Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilvania, Bucureşti, 1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900, Budapest,
1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900, Budapest, 1912.

13

Ibidem,

196

332-333.

14

Ibidem,

1910, 332-335.

Tabelul 4. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Sebiş la 1880-1910
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Total

Numărul

Plasa Sebiş

Almas
Bal tele
Berindia
Bodesti/Rădesti

Bontesti
Brazi
Brusturescu
Buhani
Buteni
Chisindia
Cil
Cociuba
Crocna
Dezna
Dieci
Donceni
Dulcele
Feniş

Gurahont
Hontisor
Iacobini
le:nesti
Io sas
losăşel

Joia Mare
Laz
Livada/Păulian
Mădrigeşti

Minead
Moneasa
Mustesti
Nădălbesti

Neae:ra
Păiuseni

Pescari
Prăjeşti

Pri.mişor
Rănuşa
Revetiş

Rosia
Sălăieni

Secas
Sebiş

Slatina
Susani
Soimoş-Buceava

Valea Mare
Văsoaia

Zimbru

oooulatiei

%

ştiutori

carte

stiutorilor de carte
An

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1797
117
271
726
650
243
168
343
2769
1507
780
100
850
1048
978
235
235
355
349
522
605
261
280
420
322
416
426
546
195
604
338
217
353
840
532
372
667
440
396
532
377
502
1659
413
424
563
273
679
603
28298

1940
110
317
759
835
264
166
405
3245
1723
829
124
945
1091
1216
382
254
418
756
922
596
350
415
563
358
462
511
762
236
658
402
348
397
1584
571
397
717
478
491
592
470
578
2252
464
457
561
361
785
732
34249

2035
112
383
791
947
276
177
473
3632
1915
921
112
1010
1140
1297
347
275
455
997
570 15
614
425
439
633
417
565
513
620
288
772
404
358
414
1204
608
442
890
518
568
627
527
602
2596
523
512
487
412
833
767
36443

90
1
7
17
75
18
1
4
436
55
83
7
59
107
59
9
4
11
77
46
39
1
9
91
17
2
24
19

298
14
27
191
154
48
1
133
1080
202
262
12
164
203
139
129
1
106
335
95
92
48
72
227
59
66
168
125
25
210
58
47
27
400
142
130
46
58
84
31
38
127
976
18
64
75
64
105
103
7279

487
4
146
294
394
98
2
227
1520
439
342
26
314
375
375
173
4
103
551
115
209
122
137
166
94
107
116
113
88
323
128
53
65
266
230
204
134
103
117
243
192
139
1382
156
54
29
152
117
229
11457

I

53
6
3
7
69
53
49
12
7
21
6
10
24
488
18
1
36
16
29
72
2349

Diferenţa

1880
5 00

o 85
2 58
2 34
11 53
7,40
o 59
1, 16
15,74
3,64
10,64
7
6,94
10,20
6,03
3,82
1,70
3,09
22,06
8,81
6,44
0,38
3,21
21,66
5,27
0,48
5,63
3,47
0,51
8,77
1,77
1,38
1,98
8,21
9,96
13, 17
1,79
1,59
5,30
1,12
2,65
4,78
29,41
4,35
0,23
6,39
5,86
4,27
11,94
830

1900 1910 1880-1910
15 36
12 72
8 51
25 16
18,44
18 18
o 60
32,83
33,28
11,72
31,60
9,67
17,35
18,60
11,43
33,76
0,39
25,35
44,31
10,30
15,43
13,71
17,34
40,31
16,48
14,28
32,87
16,40
10,59
31,91
14,42
13,50
6,80
25,25
24,86
32,74
6,41
12,13
17,10
5,23
8,08
21,97
43,33
3,87
14
13,36
17,72
13,37
14,07
21,25

23,93
3,57
38,12
37,16
41,60
35,50
1,22
47,99
41,85
22,92
37,13
23,21
31,08
32,89
28,91
49,85
1,45
22,63
55,26
20,17
34,03
28,70
31,20
26,22
22,54
18,93
22,61
18,22
30,55
41,83
31,68
14,80
15,70
22,09
37,82
46,15
15,05
19,88
20,59
38,75
36,43
23,08
53,23
29,82
10,54
5,95
36,89
14,04
29,85
31,43

+ 18,93
+ 2,72
+ 35,54
+ 34 82
+ 30 07
+ 28,l
+ 0,63
+ 46,83
+ 26, 11
+ 19,28
+ 26,49
+ 16,21
+ 24,14
+ 22,69
+ 22,88
+ 46,03
- 0,25
+ 19,54
+ 33,2
+ 11,36
+ 27,59
+ 28,32
+ 27,99
+ 4,56
+ 17,27
+ 18,45
+ 16,98
+ 14,75
+ 30,04
+ 33,06
+ 29,91
+ 13,42
+ 13,72
+ 13,88
+ 27,86
+ 32,98
+ 13,26
+ 18,29
+ 15,29
+ 37,63
+ 33,78
+ 18,3
+ 23,82
+ 25,47
+ 10,31
- 0,44
+ 31,03
+ 9,77
+17,91
+ 23,04

Sursa: Traian Rotariu (coord.), Recensământu/ din 1880. Transilvania, Bucureşti, 1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,
Budapest, 1902; Magyar Statisztikai kozkmenyek, 191 O, Budapest, 1912.
15
Scăderea populaţiei localităţii Honţişor s-a datorat plecării
muncitorilor sezionieri la defrişări şi confecţionarea doagelor.

cj Traian Rotariu Traian Rotariu, Recensdmdntul din 1910.
Transilvania, 76.
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Cu excepţia Şiclăului, în plasa Elek, la recensă
mântul din 191 O, procentul persoanelor instruite
a trecut pragul de 40%. Diferenţa procentuală,
înregistrată în anii 1880 şi 1910, a evidenţiat augmentarea considerabilă a lor în Kamarasul Mare
(+35,93%) 16 • (Tabelul 5)
Observăm sporirea sensibilă sau semnificativă
a numărului si
procentului celor care stiau scrie
'
şi citi, în intervalul cronologic 1880-191 O, în

marea majoritate a localităţilor care compun plasa
Chişineu. Potrivit recensământului din 1880,
în unele locuri ei depăşeau 50% (Zerindul Mic
- 50,28%, lermata Neagră - 62,91 %, Zerind/
Zerindul Mare - 63,88%). În 1910 doar în localităţile Cintei (28,91 %), Chereluş (17,38%),
Şepreuş (19,04%), Talpaş (29,09%) şi Zărand
(23,16%), s-au situat sub 30% 17• (Tabelul 6)

.

Tabelul 5. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Elek la 1880-1910
Nr.
crt.

Numărul

Plasa Elek

I

populatiei

%

ştiutorilor

ştiutori

carte

de carte
Diferenţa

An

1880
1168

993

1910
1321

1880 1900 1910 1880/1910
39,21 49,94 62,42
+ 21,23

3572

3825

32,74 47,05 52,62

+ 19,88

12, 11 35,02 40,50

+ 28,39

1900
1988

1910
2116

1880
458

1900

1836

1

Almaş-kamaras

2

Elek

5607

7591

7268

3

Grăniceri

3013

4260

4311

365

1492

1746

4

Komaroşul Mare

1749

2251

3598

356

1082

2025

20,35 48,06 56,28

+ 35,93

5

Medgyesbodz:is

3357

2541

2413

700

1172

1370

28,85 46,12 56,77

+ 27,92

*

2923

3628

1808

2406

+ 4,46
+ 29,43

18

6

Medgyesegyh:iza

7

Pilu Mare

1577

1868

1932

*
221

643

840

61,85 66,31
*
14,01 34,42 43,47

8

Sânmartin

2234

2650

2757

952

1512

1490

42,61 57,05 54,04

+ 11,43

9

Şiclău

2977

3357

3384

654

770

1100

21,96 22,93 32,50

+ 10,54

10

Vărşand

2170

2666

2802

314

973

1349

14,47 36,49 48,14

+ 33,67

5.856 14.017 17.472 24,55 43,67 51,07

+ 26,52

23.852 32.095

Total

34.209

Sursa: A Magyar Korona Orsz:igaiban. Az 1881. Ev elejen vegrehajtott Nepsz:iml:il:is Fobb Eredmenyei Megyek es Ki:izsegek Szerint
Reszletezve. Az Orsz:igos Magyar Kir. Statiszcikai Hivatal, 1882, p. 17; Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilvania,
Bucureşti, 1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900, Budapest, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Budapesc, 1912.

Tabelul 6. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Chişineu la 1900
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nr. populatiei

I Nr. ştiutorilor de carte

Plasa Chişineu
Adea
Chereluş
Chişineu

Cin tei
fermata Neagră
Mişca

Nădab
Pădureni

%

ştiutori

carte
Diferenţa

An

1880
1514
2139
1870
1127
1270
1664
1930
1810

1900
1734
2499
2307
1369
1957
1704
2210
2121

1910
2082
2192
2821
1781
2009
1774
2312
2394

Ibidem, p. 334-335.
M.S.K, (1900), 334-335; Ibidem, (1910), 334-337.
1
' Localitatea Medgyesegyhdza s-a format în urma contopirii
a două aşezări mici. Este vorba de Medgycs-Ujfalu cu pusta
Medgyes. Încă din 1887, Erariul a vândut pusta Binkut la
122 de cultivatori slovaci, veniţi din Bekescsaba. Ei au reprezenat 61,03% în 1900, cu o sensibilă scădere la 57,44% în
191 O; fiind urmaţi de maghiari cu 36,09% în 1900 şi 39,44%

1880
717
122
660
58
799
151
246
806

1900
1035
363
1145
257
1239
449
791
1330

1910
1433
381
1643
515
1373
585
1006
1688

1880
47,35
5,70
35,29
5,14
62,91
9,07
12,74
44,53

1900
59,68
14,52
49,63
18,77
63,31
26,34
35,79
62,70

1910
68,82
17,38
58,24
28,91
68,34
32,97
43,51
70,50

1880/1910
+ 21,47
+ 11,68
+ 22,95
+ 23,77
+ 5,43
+ 23,9
+ 30,77
+ 26,17

16

17

198

în 1910. (vezi Somogyi Gyula, Arad szabad Kirdly vdros is
Arad vdrmegye kozsegeinek leirdsa, voi. III, Arad, 1913, 179;
De-a lungul frontierei. La aniversarea a I O ani de colaborare
intre localităţile de frontieră ale judeţelor Arad şi Bekis, Arad,
2005 (în continuare, De-a lungul frontierei„.), 154; Corneliu
Pădurean, Populaţia comitatului Arad în secolul al XIX-iea,
Arad (2003), 70-71, 131)

I Nr. ştiutorilor de carte

Nr. populatiei

Nr.
crt.

Plasa Chişineu

1880
*

Satu Nou 19

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sepreuş

3864
1383
763
4494
1671
2359
1505

Sintea Mare
Sintea Mică
Socodor
Şimandul de Sus 20
Şimandul de Jos
Talpaş/Batăr

1900

1910

1944
4238
1897
810
5209
5020

2484
4690
2278
849
5534
1972
3256
2248
2758
2448
3484
2637
533
52536

2360
2156
2087
2361
2720
3168
1902
2506
346
502
36418 48070

Tipari 21

*

Vânători

Zărand

Zerind
Zerindu Mic

Total

1880
*

ştiutori

carte
Diferenţa

Arondată,

în 1876, comitatului Arad, cu o
predominant românească-ortodoxă, cu unele localităţi în care s-au
constatat chiar „purităţi etno-confesionale", caracterizată ca un bloc compact românesc 22 , plasa
Hălmagiu a înregistrat un număr scăzut de alfabetizaţi. Scurta trecere în revistă ne obligă să amintim
că din cele 34 de localităţi, potrivit recensămân
tului din 1880, în 13, populaţia ştiutoare de carte
s-a situat sub 1%. Consemnăm aşezări precum
Budesti (0,39%), Grosi (0,98%), Leasa (0,51 %),
Luncsoara (0,25%), Mermesti (0,55%), Poiana
(0,63%), Poienari (0,55%), Rostoci (0%), Sârbi
(0,54%), T~lagiu (0,70%), Târnăviţa (0,39%), Tisa
(0,72%)23. ln 1900, în 5 localităţi, ei reprezentau
sub 1%. Este vorba de Luncşoara (O, 13%), Poienari
structură etno-confesională

.

1900

1910

1110
654
568
239
1598
1410

1513
253
893
78
690
44
310
2264
513
613
122
430
1217
68
346
654
1131 1596
*
810
1438 1594
807
130
532
1215 1765 1981
174
321
369
7396 17721 23125

Sursa: Traian Rotariu (coord.), Recemământul din 1880. Tramilvania,
Budapesr, 1902; Magyar Statisztikai koz/.emenyek, 191 O, Budapest, 1912.

.
.

%

An

.

Bucureşti,

1880
*
6,54
5,63
5,76
11,41
7,30
18,22
4,51

1900

1910 1880/1910

57,09
15,43
29,94
29,50
30,67
28,08

60,90
19,04
30,28
36,51
40,91
31,08
37,37
29,09
57,86
65, 11
23,16
75,12
69,23

14,66
52,45
60,90
16,79
70,43
63,94

*
38,81
4,77
63,88
50,28

3,81
+ 12,5
+ 24,65
+ 30,75
+ 29,5
+ 23,78
+ 19, l 5
+ 24,58
+ 5,2
+ 26,3
+ 18,39
+ 11,24
+ 18,95
+

20,30 36,86 44,01

+

23,71

1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,

(0,90%), Târnăviţa (0,82%), Ţoheşti (0,33%),
Vosdoci (0,71 %). În alte 20 de sate, a variat între
1-10% şi doar în 9 întruneau peste 10% 24 •
După 1O ani, situaţia statistico-procentuală s-a
îmbunătăţit. Ţinutul Hălmagiului nu a mai deţinut
procente de sub 1%. Augmentarea s-a datorat politicii de înfiinţare şi susţinere a instituţiei şcolare
de către săteni şi biserică. Exemplificăm: Aciuţa
(6,6% în 1880, 35,48% în 1910), Bodesti
, (2,45%
în 1880, 27,08% în 1910), Dumbrava (1,23%
în 1880, 40,21% în 1910), Gura Văii (3,28% în
1880, 39,38% în 1910), Hălmagiu Mare (26,31 %
în 1880, 50,49% în 1910), Pleşcuţa (9,45% în
1880, 37 ,29% în 191 O), Rostoci (0% în 1880,
20,45% în 1910) şi Vârfurile (5,02% în 1880,
23,090/oîn 1910) 25 • (Tabelul 7)

Tabelul 7. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Hălmagiu la 1880-1910
Nr.
crt.

Nr.

populaţiei

Nr.

ştiutorilor

Plasa
Hălmagiu

I

2
3
4

Aciuta
Avram Iancu
Băneşti

Bod eşti

1880

1900

1910

500
1142
446
326

560
1277
519
404

541
1366
558
443

1880 1900
33
58
17
8

Localitatea s-a format în hotarele satelor Vânători şi
Zerindul Mic, iar în 1885, a devenit localitate de sine
stătătoare. (Traian Rorariu (coord.), Recensământul din 1900.
Transilvania, 90)
20
Şimanul de Jos şi Şimandul de Sus au fost recenzate separate în 1800, pentru ca în intervalul 1890-1906 să devină o
singură localitate (Traian Rotariu (coord.), Recensământul din
1900. Transilvania, 98)
19

de

%

ştiutori

carte
An

112
89
74
11

carte
Diferenţa

1910

1880

1900

1910

192
174
42
120

6,6
5,07
3,81
2,45

20
6,96
14,25
2,72

35,48
12,73
7,52
27,08

1880/1910
28,88
7,66
+ 3,71
+ 24,63
+

+

Localitatea s-a format în hotarele aşezării Zărand pentru
ca din 1888 să fie de sine stătătoare. (Traian Rotariu (coord.),
Recensământul din 1900. Transilvania, 98)
22
Felicia Aneta Oarcea, op. cit., 82.
23
Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1880.
Transilvania, 26-49.
24
M.S.K, (1900), 334-337.
25
Ibidem, (1910), 338-339.
21
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Nr.
crt.

Nr. populaţiei

Nr.

ştiutorilor

Plasa

de

%

ştiutori

carte
An

Hălmagiu

1880
772
251
174
325
204
335
1106
1042
305
691
388
168
798
551
180
317
392
497
315
361
293
547
850
255
548
269
261
776
636

1900 1910 1880 1900
Brusturi
940
1118
12
88
5
Budeşti
291
311
1
16
6
Cristeşti
211
248
2
11
7
Dumbrava
8
368
4
369
79
Groşi
276
260
2
21
9
10 Gura Văii
401
11
101
391
11 Hălmagiu Mare
291 479
1235
1325
12 Hălmăgel
1186
1404
111
47
4
13 Ioneşti
375
335
5
14 Lazuri
1054
877
27
93
2
15 Leasa
518
563
15
16 Leştioara
216
256
3
1119
2
1
17 Luncşoara
750
18 Măguli cea
16
515
530
45
258
1
19 Mermeşti
336
19
20 Ocişor
418
391
15
9
21 Ociu
451
542
8
39
22 Pleşcuta
168
598
47
599
2
6
410
23 Poiana
457
Poienari
442
469
2
4
24
352
34
25 Rostorci
357
26 Sârbi
498
730
7
3
6
1098
17
27 Tălagiu
972
28 Târnăvita
2
243
1
292
4
619
723
9
29 Tisa
422
6
8
317
30 Tărmure
1
300
365
31 Toheşti
5
1063
1221
167
32 Vârfurile
39
11
85
758
777
33 Vidra
26
1
34 Vosdoci
139
*
*
*
Total
16021 18697 21030 719 1898
Sursa: Traian Rocariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilvania,
Budapesc, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Bud apese, 1912.
Comunitătile mixte ale plasei Pecica au susti'
'
nut învăţământul. Mai mult, copii frecventau nu
numai cursurile şcolii confesionale, ci şi a celorlalte. Hermina Ciorogariu în memoriile sale a
consemnat că „După terminarea clasei a VI-a,
potrivit „uzului" comunei am urmat cursurile
şcolii primare maghiare din Pecica Maghiară. La
examenul de admitere, „ „ am fost singura primită
în clasa IV" 27 • Evoluţii semnificative în rândurile populaţiei instruite remarcăm în Bodrogul
Vechi (15,21 o/o în 1880, 52,57% în 191 O), !ratoş

carte
Diferenţa

1910
113
29
28
148
26
154
669
224
14
110
14
15
40
45
66
36
94
223
10
21
72
32
63
7
16
29
11
282
87

1880
1,55
0,39
l, 14
1,23
0,98
3,28
26,31
4,51
1,63
3,90
0,51
0,25
2,90
0,55
4,73
9,94
9,45
0,63
0,55

*

*
4,48

3206
Bucureşti,

-

0,54
0,70
0,39
0,72
2,23
1,91
5,02
1,72

1900
9,36
5.49
5,2
21,40
7,60
25,18
38,78
9,35
1, 19
10,60
2,89
1,38
0,13
8,73
7,36
2,30
1,77
28,04
1,46
0,90
9,52
1,40
1,74
0,82
1,45
2,52
0,33
15,71
11,21
0,71
10,15

1910
10, 10
9,32
11,29
40,21
10
39,38
50,49
15,95
3,73
10,43
2,48
5,85
3,57
8,49
19,65
8,61
17,34
37,29
2,18
4,47
20,45
4,38
5,73
2,39
2,21
6,87
3,01
23,09
11, 19
*
15,24

1880/1910
+ 8,55
+ 8,93
+ 1O,15
+ 38,98
+ 9,02
+ 36,l
+ 24,18
+ 11,44
+ 2,1
+ 6,53
+ 1,97
+ 4,47
+ 3,32
+ 5,59
+ 19, 1
+ 3,88
+ 7,4
+ 27,84
+ 1,55
+ 3,92
+ 10,93
+ 3,84
+ 5,03
+2
+ 1,49
+ 4,64
+ l, l
+ 18,07
+ 9,47
*
+ 10,76

1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,

(17,47% în 1880, 52,88% 191 O), Pecica Veche
(18,13% în 1880, 50,38% în 1910) şi Variaşul
Mare şi Mic (10,51% în 1880, 52,42% în 1910).
La 1900, în toate localităţile, ei deţineau un procent
de peste 30%. Cea mai mare pondere o întâlnim în
localităţile Peregul Mic (68,91 %), Peregul German
(53,97%) şi Pecica Maghiară (50,38%). Zece ani
mai târziu, în plasa Pecica, procentul persoanelor
care ştiau scrie şi citi a fost peste 50% 28 • Un spor
semnificativ, +41,91 %, în intervalul 1880-191 O,
amintim în Variaşul Mare şi Mic. (Tabelul 8)

26

În 191 O, Vosdoci a fose inclus adminiscraciv-cerotorial
în Luncşoara. cj Alexandru Roz, Kovacs Geza, Dicţionarul
istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad ( 1997), 269.
27
Caietele Henninei, editare şi adnotări Rodica Ţabic,
Adriana Popescu, Bucureşti (2010), 111.
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Tabelul 8. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Pecicăi la 1900-1910
Nr.
crt.

Nr. ştiutorilor de carte

Nr. populatiei
Plasa Pecica

I

Bodrogul Vechi

2
3
4
5
6
7
8

lratoş

Pecica Maghiară
Pecica Veche
Peregul Mic
Peregul German
Semlac
Variaşul Mare
şi Mic

Total

%

ştiutori

carte
Diferenţa

An

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1880/1910

322
1202
7826
7369
1275
1899
5387
932

370
1412
8284
9000
1808
1473
6058
1548

388
1611
8066
9571
1859
1363
5676
1755

49
210
2313
1336
582
1081
1400
98

145
639
4174
2832
1246
795
2781
613

204
852
4936
4822
1375
824
3017
920

15,21
17,47
29,55
18,13
45,64
56,92
25,98
10,51

39,18
45,25
50,38
31,46
68,91
53,97
45,90
39,59

52,57
52,88
61, 19
50,38
73,96
60,45
53,15
52,42

37,36
35,41
+ 31,64
+ 32,25
+ 28,32
+ 3,53
+ 27,17
+ 41,91

26212

29953

30289

7069

13225 16950 26,96 44,15 55,96

Sursa: Traian Rorariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilvania,
Budapesr, 1902; Magyar Statisztikai kozkmenyek, 191 O, Budapesr, 1912.

Din cele 36 de localităţi ale plasei Radna, în
1880, înregistrăm o populaţie de peste 20% şcolită,
în Maria Radna (24,81 %), Păulişul Nou (36,5%),
Săvârşin (24,98%), Selişte (25,33%) şi Vineşti
(22,55%). În 1900, 75% dintre ele aveau peste
20% din populaţie instruită. Însă, semnalăm aşezări
în care alfabetizaţii întruneau sub 10%: Obârşia
(3,21 %), Pârnesti (9,49%), Rosia Nouă (8,53%).
'
'
Pe parcursul a zece ani, statisticile au consemnat că

Bucureşri,

+
+

+29

1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,

numărul

lor a sporit semnificativ. Amintim aşeză
rile, în care ei au depăşit 50%: Cladova (55,73%),
Păulişul Nou (60,88%), Păulişul Vechi (53,02%),
Săvârşin (50,65%), Stejar (51,91 %), Vărădia de
Mureş (50,67%). Sporul cel mai mare, în intervalul 1880-1910, îl semnalăm la Conop (+46,75%).
Sporuri negative, în acelaşi interval cronologic, am
consemnat la Baia (-0,49%), Pârneşti (-2,02%) şi
Vineşti (-10,29%) 29 • (Tabelul 9)

Tabelul 9. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Radna la 1880-1910
Nr.
crt.

Numărul

Plasa Radna

I

populatiei

%

ştiutorilor

ştiutori

carte

de carte
Diferenţa

An

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Baia
Batuta
Bârzava
CăDruta

Ciad ova
Conop
Corbeşti
Cuiaş

Dumbrăvi ta
Groşii

Noi

Hălăliş

II teu
Julita
Lupeşti

Maria-Radna
Mii ova
Miniş

Mono rosti a
Nicolae Bălcescu
Obârşia

1880

1900

1910

1880

1900

1910

1880

1900

1910

477
386
1649
866
746
1091
607
215
1122
788
378
760
983
792
2136
443
1295
364
663
372

585
341
1732
799
806
1115
704
235
1131
871
391
795
1098
858
2418
567
1331
406
735
466

624
412
1813
852
830
1116
711
208
1130
867
376
828
1148
884
2858
626
1370
423
708
447

91
57
227
123
55
98
19
14
84
36
23
77
111
117
530
28
209
52
64
-

158
135
385
262
100
280
107
26
252
223
62
221
257
129
1057
127
447
70
277
15

116
167
551
320
292
622
184
42
231
258
56
282
442
141
1501
118
680
76
289
40

19,07
14,76
13,76
14,20
7,37
8,98
3,13
6,51
7,47
4,56
6,08
I O, 13
11,29
14,77
24,81
6,32
16,13
14,28
9,65

27
39,58
22,22
32,79
12,40
25, 11
15,19
11,06
22,28
25,60
15,85
27,79
23,40
15,03
43,71
22,39
33,58
17,24
37,68
3,21

18,58
40,53
30,39
37,55
35,18
55,73
25,87
20,19
20,44
29,75
14,89
34,05
38,50
15,95
52,51
18,84
49,63
17,96
40,81
8,94

-

1880-1910
- 0,49
25,77
16,63
+ 23,35
+ 27,81
+ 46,75
+ 22,74
+ 13,68
+ 12,93
+ 25,19
+ 8,81
+ 23,92
+ 27,21
+ 1,18
+ 23,7
+ 12,52
+ 33,5
+ 3,68
+ 31,16
+ 5,73
+
+

Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1880.
Transilvania, 26-49; M.S.K, (1900), 336-339; Ibidem,

29

(1910), 336-339.
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Numărul

Nr.
crt.

Plasa Radna

I

populaţiei

%

ştiutorilor

ştiutori

carte

de carte
Diferenţa

An

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Odvoş
Păulişu
Păulişu

Nou
Vechi

Pârneşti
Petriş
Roşia Nouă
Săvârsin

Selişte

Slatina de
Stejar
Soim os

Mureş

Temeşeşti

Toc
Troaş

Vărădia

de

Mureş

Vin eşti

Total

1880
1090
400
1975
507
1310
1424
1553
371
436
357
1570
310
893
699
1106
368

1900
1177
506
2501
611
1388
1453
1707
374
899
470
1649
394
938
880
1142
430

1910
1158
496
2516
661
1270
1516
1751
359
561
481
1757
400
902
867
1103
424

1880
210
146
281
34
119
41
388
94
18
47
165
21
155
21
203
83

1900
417
268
1013
58
321
124
682
115
343
92
558
108
195
105
273
126

30502

33903

34453

4041

9388 12621 13,24 27,69 36,63

Sursa: Traian Rocariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilvania,
Budapest, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Budapest, 1912.

La 1900, plasa Târnova, alcătuită din 17 localităţi, îngloba aşezări în care cei care ştiau scrie şi
citi marcau sub 10% din populaţie. Facem referiri
la sate precum Camna (8,86%), Dud (7,12%),
Drauţ (8%), Minişul de Sus (6,10%), Minişel
(4,90%), Nadăş (4,36%)3°. Fluctuaţii identificate
pe baza comparaţiei datelor recensămintelor din

1910
486
302
1334
31
401
241
887
130
238
217
719
132
322
162
559
52

Bucureşti,

1880
19,26
36,5
14,22
6,70
9,08
2,87
24,98
25,33
4,12
13,16
10,50
6,77
17,35
3,00
18,35
22,55

1900
35,42
52,96
40,50
9.49
23,12
8,53
39,95
30,74
38, 15
19,57
33,83
27,41
20,78
11,93
23,90
29,30

1910
41,96
60,88
53,02
4,68
31,57
15,89
50,65
36,21
42,42
51,91
40,92
33
35,69
18,68
50,67
12,26

1880-1910
+ 22,7
+ 24,38
+ 38,8
-2,02
+ 22.49
+ 13,02
+ 25,67
+ 10,88
+ 38,3
+ 38,75
+ 30,42
+ 26,23
+ 18,34
+ 15,68
+ 32,32
- 10,29
+23,39

1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,

191 O semnalăm în satul Minişel, unde
alfabetizaţii au scăzut cu -0,7% sau au sporit
la Camna (+25,03%), Dud (+6,2%), Drauţ
(+ 11,45%), Nadăş (+3,5%). Sensibil, ştiutorii de
carte, în 191 O, s-au apropiat de 50% în localitatea
Satu Mic (48,93%)3 1• (Tabelul 10)
1900

şi

Tabelul 10. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Târnova la 1880-1910
Nr.
crt.

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

Numărul

A11:ris
Arănea11:

Cam na
Chier
Cui ed
Draut
Dud
Ho dis
lercoseni
Lue:uzău

Minisel
Minisu de Sus
Nadăş

Satu Mic
Silindia
Taut
Târn ova

Total

%

ştiutori

1910
37 52
32 95
33 89
22 17
17 81
19 45
13 20
37 45
23 73
37
4 83
7 46
7 41
48 93
42 16
17 38
30 75

I stiutorilor de carte
An

oooulatiei

Plasa Tirnova

carte
Diferenţa

1880
2503
828
391
1697
1460
1611
1253
590
290
314
643
901
2151
213
859
2047
2259

1900
2935
1205
474
2013
1424
2075
1502
729
436
454
754
1016
2587
577
1402
2598
2887

1910
3038
1226
475
2192
1723
2179
1780
793
594
608
807
1139
2724
707
1537
2911
3043

1880
208
49
12
31
45
39
18
16
8
14
8
26
16
45
70
63
120

1900 1910 1880
754 1140 8 31
319 404 5 91
42
161 3 06
214 486 I 82
168 307 3 08
166 424 2 42
107 235 I 43
197 297 2,71
120 141 2 75
151 225 4 45
1 24
37
39
2 88
62
85
113 202 o 74
224 346 21 12
495 648 8 14
325 506 3 07
516 936 5 31

1900
25 68
2647
8 86
10 63
11 79
8
7 12
27 02
27 52
33 25
4 90
6 10
4 36
38 82
35 30
12 50
17 87

20010

25068

27476

788

4010 6582

15,99 23,95

393

1880/1910
+ 29 21
+ 27 04
+ 30 83
+ 20 35
+ 14 73
+ 17 03
+ 11 77
+ 34 74
+ 20 98
+ 32 55
+ 3 59
+ 4 58
+ 6 67
+ 27 81
+ 34 02
+ 14 31
+ 25,44
+2002

Sursa: Traian Rocariu (coord.), Recensământul din I 880. Transilvania, Bucureşti, 1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,
Budapest, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Budapest, 1912.
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Ibidem,
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(1900), 339.

;i

Ibidem,

(1910), 339.

.

Interesul autoritătilor siriene, respectiv a fami'
liilor nobiliare de a întretine institutia
si
, scalară
'
, a
susţine elevii merituoşi poate fi relevat prin sporirea ştiutorilor de carte de la 17,35%, în 1880, la
51,67%, în 1910. Cel mai mare număr şi procent
al lor, consemnat de recensămintele din 1900
si 191 O, îl întâlnim în Sântana Nouă, asezare cu
populaţie predominant germană. Dacă la 1900,
recenzaţii reprezentau 61,97%, peste 1O ani au
reunit 69,90% 32 . Cu excepţia localităţilor Caporal
Alexa (29,12%), Covăsânţului (21,86%), Mâscăi
(28%), la 1900, în celelalte aşezări, persoanele
care ştiau scrie şi citi deţineau un procent de peste
30% 33 . La 191 O, toate aşezăzile deţineau peste
35% instruiţi. Diferenţa procentuală mai mare,
pozitivă, între 1880-1910, de peste 30% o consemnăm în Galşa (+32,06%), Măderat (+40,93%),
Şiria (+34,32%) 34 • (Tabelul 11)
Prezentarea detaliată, pe plase şi localităţi, a
numărului persoanelor alfabetizate, recenzate în
anii 1880, 1900 şi 191 O, oferă imaginea concludentă a fluctuaţiilor sensibile sau semnificative
la nivelul ştiinţei de carte. Considerăm că factorii fizico-geografici, economico-sociali, legislaţia şcolară şi, totodată, schimbările din mentalul colectiv de la sfârsitul secolului al XIX-iea si
debutul veacului următor au influenţat indubitabil
dinamica alfabetizaţilor.
Totodată, urmărind structura etno-confesională a fiecărei unităţi teritorial-administrative,
)

.

.

.

.

constatăm,

mai ales până spre 1900, ponderea mai
ridicată a persoanelor instruite în plăşile şi localităţile cu populaţie maghiară, germană, cu precădere, si mai scăzută în cele românesti. Treptat,
însă, dorinta intelectualitătii satelor românesti de a
pregăti o viitoare generaţie, care să susţină interesele naţionale, şi prefacerilor de la nivelul societă
tii românesti au contribuit la cresterea interesului
pentru susţinerea instituţiei şcolare. Tot mai mulţi
elevi români frecventau şcolile de stat maghiare
de la Arad, Gimnaziu de Stat, sau cele româneşti,
Preparandia şi Institutul Teologic Ortodox Român.
Dorinţa de propăşire a românilor, în speţă,
răzbate şi din coloanele ziarelor, care prin descrierea unor modele culturale, exemplificarea naţiilor
luminate ale Europei, ţin aprinsă candela conştiin
ţei româneşti. Într-un articol, intitulat „Un sfat", s-a
apreciat că un stat luminat stă în numărul redus de
analfabeti. Rolul învătătorului român de a lumina
poporul prin carte, în împrejurări vitrege, prin
„muncă sublimă, dar muncă mare, muncă grea"
stă, acum, la începutul secolului XX, sub semnul
lamentării. Soarta viitoarelor generaţii era în mâna
dascălilor, care, prin eforturi, aveau menirea de
a răspândi ştiinţa de carte în rândul poporului.
Ridicarea culturală trebuie să aibă ca model stră
daniilor românilor de peste Carpaţi. Însă, împrejurările au obligat învăţătorimea să-şi creeze propria
cale. Imaginea comparativă dintre învăţământul
maghiar din Ungaria şi cel românesc din România

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tabelul 11. Dinamica ştiutorilor de carte din plasa Şiria la 1880-1910
Plasa Şiria

Nr.
crt.

Numărul

populatiei

%

ştiutorilor

ştiutori

Diferenţa

An

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Caporal Alexa
Comlăuş
Covăsânt

Galşa
Măderat

Mâsca
Pâncota
Sântana

Nouă

Şiria
Vărşandu
Vărşandu

Vechi
Nou

1880
1717
4034
2971
1597
2085
899
4132
5193
5561

1900
1947
4833
3553
2269
2337
1100
5299
5830
6694
995
2170
1169
30359 36026

1910
2026
5010
3848
2519
2415
1194
5607
5814
7315
990
1242
37980

1880
128
694
160
285
161
76
1433
2615
965
314

6831

carte

de carte

1900
567
1599
777
839
771
308
2507
3613
2717
300
603
14601

1910 1880 1900
716
7.45 29,12
17,20 33,08
2179
5,38 21,86
1457
17,84 36,97
1257
7,72 32,99
1175
584
8,45
28
34,68 47,31
2969
4064
50,35 61,97
3780
17,35 40,58
30,15
395
14,47
51,58
759
22,50
40,52
19335

1910 1880/1910
35,34
+ 27,89
43,49
+ 26,29
37,86
+ 32,48
49,90
+ 32,06
48,65
+ 40,93
48,91
+ 20,83
52,95
+ 18,27
69,90
+ 9,65
51,67 + 34,32
39,89
+ 25,42
61, 11
+ 9,53
+28,4
50,90

Sursa: Traian Rocariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilvania, Bucureşci, 1997; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 1900,
Buda pese, 1902; Magyar Statisztikai kozlemenyek, 191 O, Budapest, 1912.
32
33
34

Ibidem, (1900), 338-339; Ibidem, (191 O), 340-341.
Ibidem, (1900), 338-339.
Ibidem, (191 O), 340-341.
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trebuia să servească spre un nou model, spre găsirea
unor noi mijloace de propăşire 35 . Înapoierea culturală a constituit un leit-motiv al percepţiei de sine
a românilor ardeleni, criseni. Devenea cu atât mai
'
acută cu cât raportarea cum am subliniat s-a f'ăcut
la alte naţiuni ale Europei sau la celelalte naţiuni
conlocuitoare - maghiari, saşi, sârbi36 , care au
înţeles că prin susţinerea învăţământului, a învă
ţătorilor, profesorilor se putea asigura progresul
cultural, economic.

LA DYNAMIQUE DES GENS LETTRES DANS
LE COMTE D'ARAD ALA FIN DE XIX0m•
SIECLE ET AU DEBUT DU xx•m•
(Resume)
La composante finale de la corroboration entre la
scructure echno-confessionnelle, en plus des facceurs
physigues-geographigues,
economigues,
sociaux,
mentaux, la legislacion scolaire, l'excension du reseau
educacionnel, la freguentation des ecoles, l'apcicude
d' ecre leme represence le fruic des cravaux des aucorices
la'igues ec ecclesiasrigues d'eclairer la vie du peuple par
la culcure. L'interaccion de cous ces facceurs permecce
des excrapolacions analycigues percinentes en ce gui
c_oncerne la dynamigue du processus d'alphabecisacion.
A cecce epogue, l'inscicution educative a represente la
reponse au besoin de la sociece ec devient ainsi „un
facceur generaceur de civilisarion".
Dans le contexte de I' apparicion de prescigieuses
inscicucions de cui cure ec la formacion d'une conscience
active gui sourient l'accivice scolaire en milieu urbain ec
rural, I' analyse des donnees recensees en 1880, 1900 ec
191 O, crayonne l'image d'une sociece moderne, avec des
valeurs ec mentalices en changement. Ceci se produic
sur le fondement d'augmenracion de l'incerec porte par
Ies aurorices ausrro-hongrois a la I' educacion du peuple,
comme une concinuacion des ideals illuminisces gui
visaienc la diminucion de l'analphabecisme.
Le 24 sepcembre 1870 le Ministere des Culces ec
Educacion Publigue voce une „Ordinacion" nr. 21.555
ec dispensenc des co urs d' alphabecisacion pour Ies
adulces. Les principaux acceurs impligues dans la realisacion de ce projec onc ere Ies inspecceurs scolaires
d'Ecac, Ies prerres, Ies ,,Ancischies" communaux - des
Conseils Communaux - ec Ies enseignancs.
Un regard porte de plus pres sur la populacion alphabetisee du cornee Arad ec dans ses environs, ses „plasses"
(unices adminiscracive-cerritoriales gu' on recrouve dans
l'organisacion du cornee) nous indigue l'exiscence d'un
indicaceur important gui se reflece direcremenc sur le
degre de preparacion socioprofessionnelle gui suie au
developpement de la sociece moderne.
Biserica fi Şcoa!d, Arad, XXIX (1905), nr. 12 din 20
martie/2 aprilie, 93-94.
36 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale Id românii arde1.eni, Bucureşti (1997), 109-110.
35
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Les coordonnees analycigues des chiffres fournis par
Ies sraciscigues magyares aident, d'un parc a ecablir la
dynamigue de la populacion alphabecisee ec, d'aucre parc
a escimer Ies facceurs reducceurs de cecce dynamigue.
D'apres Ies scacistigues officielles magyares, dans le
cornee d'Arad, le nombre des leccres en 1874 ecaic de
5.127, soie 1,71 %. Le cocal de la populacion recensee
etaic des 298.555 personnes, dont 48.721 (16,31 %)
enfancs en âge d' ecre scolarises. La reparcicion en fonccion de sexe indiguaic 13.958 garc;:ons, soie 4,67% ec
7.644 filles, soie 2,56% ce gui nous donne un cocal de
21.602 (7,23%) enfants scolarises. Le calcul des pourcencages de la populacion alphabetisee en 1880, 1900
ec 191 O indigue Ies chiffres suivancs : 16, 19%, 31,39%
et 39,64%. Dans la viile d'Arad, en 1880, 47,19% personnes savaient lire ec ecrire soie; en 1900, soie 63,60%
ec en 191 O !'indice est 69,64%.
La reparcicion de ce nombre en „plasses" monere une
augmentacion parciculiere a Pecica (de 26,96% en 1880
a 44,15% en 1900 ec 55,96 % en 1910), ensuice a Elek
(de 24,55% en 1880 a 43,67% en 1900, ec a 51,07%
en 191 O), a Şiria (de 22,50% en 1880 a 40,52% en
1900 ec 50,90% en 1910) er a Arad (de 21,21 % en
1880 a 38% en 1900 et 46,30% en 191 O). Le pourcentage moins eleve on le recrouve dans „la plasse" de
Halmagiou (de 4, 48% en 1880 a 1O,15% en 1900 ec a
15,24% en 1910).
Dans Ies regions montagneuses, avec un pocenciel
economigue limite, privees des cencacions d'une sociece
moderne et habicees par des gens gui ayant des possibilices materielles plucoc modesres, on recrouve une
mangue prononcee des ecablissements scolaires et des
enseignants. Au pole oppose, la richesse de la region de
la plaine d'Arad, la diversice des meriers a exercer, la
modernisacion des moyens de communicacion onc evidemment facilice la penecracion des courants culturels
deja existants en Europe, l'apparition du «nouveau» et
le changemenc progressif des mentalites.
La demarche analycigue nous oblige a mentionner
gue la scruccure ethno-confessionnelle des communautes reste importante dans l'evolution du processus
d'alphabetisation. Dans Ies villages gui comptaient une
population echnigue mixte, ou chague communaute
organisait sa propre vie scolaire, culturelle ec religieuse,
le nombre et evidemment le pourcentage de la population instruite a ere plus eleve. Toucefois, dans Ies regions
riches, habicees en majorite par des roumains, l'insticucion educacionnelle a ere soutenue ec la population
instruite a ete egalement nombreuse.
La classe intellectuelle des villages en Roumaine
avaic margue son desir pour preparer une nouvelle generacion gui porte Ies interets nationaux et le changement
dans la societe roumaine. Ceci a forcemenc contribue
au developpemenc et a inceret croissant pour l'evolution
du processus d' educacion.
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VIZIUNEA LUI ATANASIE MARIAN MARIENESCU
ASUPRA ISTORIEI VECHI A ROMÂNILOR

Radu Ardelean'

Cuvinte cheie: At. M. Marienescu, istoria (stră)veche a românilor
Keywords: At. M. Marienescu, Pre- and ancient romanian history

n bănăţan care s-a afirmat în câmpul folclorului, lingvisticii şi istoriei de manieră
a fi ales membru al Academiei Române (corespondent 1877, titular 1881)1, Atanasie Marian
Marienescu (1830-1915) venea şi el, cum
Bojâncă, Murgu, Maniu, Mangiuca (acesta din
urmă fiindu-i şi bun prieten) dinspre zona ştiinţe
lor juridice. Urmase studii de drept la Pesta trei an,

U

* Institutul de Studii Socio-Umane, Filiala Timişoara a
Academiei Române, Bld. Mihai Viteazul, nr. 24.
1
Vezi, pentru Atanasie Marian Marienescu, Enciclopedia istoriografiei româneşti, coord. Ştefan Ştefanescu, Bucureşti 1978,
209, sub voce (art. de Nicolae Stoicescu); Traian Topliceanu,
Dr. Atanasie Marienescu, 1830-1914, în AnB, III, nr. 3,
(1930), 1-14 (cu bibliografie parfială la 12-14); Aurel Cosma,
Bănăţeni de altădată, Timişoara (1938), 125-129 (medalion); Ioan D. Suciu, Literatura bănăţeană de la început până
la Unire 1580-1918, Timişoara (1940), 100-102 (cu bibliografie parrială); Ovidiu Bârlea, Prefaţă la Atanasie Marian
Marienescu, Poezii populare din Transilvania, ed. Eugen
Blăjan, Bucureşti (1971), V-XXXIII; Ispas Moriu, „Jurnalul
lui Atanasie Marian Marienescu (1830-1915)", în Academia
Română şi Banatul, coord. Ion Iliescu şi Sergiu Drincu,
Timişoara (1982), 108-127. Despre concepfia latinistă a lui
At.M.M., modul lui istoricizant de abordare în folclor şi în
lingvistică, lecturile istorice din studenfie şi proiectul unui
tratat de istorie veche a românilor încă de atunci, lucrările
realizate mai târziu, „meritorii" pentru că, deşi cu susrineri
eronate, erau motivate de nobile simţăminte naţionale, în
sensul cărora era valorizată istoria, vezi în studiul monografic
al Doinei Radu, Atanasie Marian Marienescu (1830-1914),
în Ziridava, IX (1978), 342, 345, 348, 354-356, 364 (textul
complet la 341-367). lnformafiile de acolo despre lecturile
istorice din studenfie şi proiectele de scrieri sunt extrase din
jurnalul manuscris de la Biblioteca Judereană „A. D. Xenopol"
din Arad, acum de curând editat sub egida acelei institufii de
un colectiv coordonat de Nicolae Nicoară-Horia: Atanasie
Marian Marienescu, Dioariu - jurnal intim, Arad (2008), v.
23, 33, 35-37; proiectul cărţii în două tomuri, începând de
la daci şi mergând până la anul 1000, la care lucra deja, de o
cam dată făcând „estracturi" întru „a eda o carte afară peste
4, 5 ani, - în ea să fie adevărul, ştiinţa, - şi aceasta să o fac
pentru români de tesaur" la 35 (notifă din 27 aprilie [ l ]853).

cel terminal făcându-l la Viena (1853-1856), iar
doctoratul şi l-a trecut la Pesta în 1861 2, fiind unul
din primii bănăţani cu acest ridu.
El şi-a apropiat şi interiorizat de tânăr valorile naţionale, scriind în jurnalul ţinut ca student
despre datoria inteligentsiei faţă de popor3•
Cerea încă de atunci muică istorie, mai ales
antică, transcria inscripţii romane, îl preocupau
legăturile dintre daci şi romani şi chiar proiecta
o vastă istorie a geto-dacilor, respectiv a Daciei
şi Moesiei 4• Era convins şi mândru de originea
romană a poporului său, felicitându-se pentru
aceea si pentru stăruinra românilor pe teritoriul si
'
'
'
în datinile lor5, la ceea ce poate vor fi contribuit şi
6
„convenirile" cu Murgu la Pesta • Făcea, ca student,
traduceri pentru colecţia Hurmuzaki şi mai cerea şi
din istoria modernă a Principatelor7•
S-a întâlnit la Pesta şi cu vestitul protopop
Dimitrie Petrovici Sroichescu în 18 54, la eliberarea aceluia, care-i venea unchi şi ale cărui memorii
privitoare la Revoluţie le va publica în Albina la
1868 8 , ceea ce voi atinge la alt loc, premiţând aici
că avea şi exemplul unchiului matern, Atanasie
Şandor - mentorul şi sprijinitorul său -, care scrisese şi el despre întâmplările de atunci din zona
Aradului (Studiu asupra evenimentelor din 1848-49
în părţile Aradului, mss.) 9•
De istoria naţională s-a mai apropiat pentru că
trebuia să le-o predea pe aceea fraţilor Alexandru şi
Eugeniu Mocsonyi, cărora le era profesor particular
2

3

4

5
6
7
8

9

Aurel Cosma, loc. cit.
Ispas Moriu, op. cit., 113.
Ibidem.
Ibidem, 114.
Ibidem, 116-117.
Ibidem, 114-115.
Ibidem, 119.
Ibidem, 117.
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(„prefect de studii") 10 • Lecţiile împărtăşite acelora
le-a publicat în serial la Amicul Şcoalei din Sibiu,
gazeta pedagogică a lui Visarion Roman, care l-a şi
ajutat să le editeze în volumaşul care a fost folosit şi
ca manual în şcolile „poporale" (confesionale) româneşti până la} 876, când a fost interzis de Ministerul
Cultelor şi Invăţământului din Ungaria 11 • Era o
micro-sinteză mult factologică, cu unele elemente de
cronologie şi geografie, auxiliare de bază ale istoriei,
tratate de la anul 105 la primii dinaşti din Principate
în cheie pronunpt naţională, istoria fiind socotită
principalul instrument în această direcţie, cum le
dezvelea dedicanţilor, foştii săi pupili: „O generaţi
une de etatea voastră cresce în idei naţionale. Cel
mai mare nutremânt 'ieste istoria" 12 •
Istoria fiind ştiinţă, căta a fi obiectivă, deci „în
toate am cercat adevărul", dar acela putea fi împreunat fară inconveniente cu „tendinţa de a nobilita
sentimentele nationale" si
, cele apte a „consolida
înfrăţirea românilor", după cum afirma aproape
13
solemn în Prel"atiune
• Acolo îsi
J"',
, arăta si
, sursele:
„Această istorioară se poate numi de un extras
sistemizat din Sincai.
M-am folosit încă de la
,
Rotteck si, manuscrisele aflate la monastirile Cozia
şi Şerbăneşti (tipărite în Bucureşti [la] 1858) şi de
istoria Domnului Treboniu Laurean" 14 •
Aceasta i s-a şi socotit mai târziu ca un neajuns:
,,Istoria Română naţională este o compilaţie după
cronica lui Sincai, fară vreo valoare stiintifică" 15 •
Contaminarea de la modul de organizare şi
expunere al Cronicii şincaiene - o lucrare de tot
remarcabilă alt fel - se resimte negativ în manualul
(neoficial) al lui Marienescu, căci aceea nu era concepută pentru uz didactic, iar preluarea unei factologii ameţitoare şi cascada de popoare cu nume
exotice putea da dureri de cap oricărui pupil!
Metoda (şi concepţia, s-ar subînţelege) promitea autorul să şi-o expună I motiveze ulterior 16 •
Ne putem face idee însă din lucrarea însăşi şi
arătările exprese pe care găsea nimerit să le exprime
pentru nivelul înţelegerii adolescentine, cum prin

.

.

. .

definiţii:

1. Istoria şi propunerea ei
Istoria e o ştiinţă care ne arată adevărul
întâmplărilor trecute ce avură influienţă asupra
sorţii poporului român. Pentru aceasta istoria ne
10

Ibidem, 111.
Ibidem, I 08 şi 123 (n. 3).
12 Atanasie Marian Marienescu, Istoria Română naţiunalii
pentru tinerimea română, Sibiu (1861), IV.
13 Ibidem, V.
14 Ibidem.
15
Ioan D. Suciu, op. cit., 100.
16
Atanasie Marian Marienescu, op. cit., VI.
11
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propune despre faptele şi luptele strămoşilor noştri
şi despre causele desvelirii şi căderii gloriei lor" 17 •
Aşadar, o ştiinţă - indubitabil - care îşi organizează
materia, selectând faptele trecutului, după ce le stabileşte, în funcţie de efectele lor, explicând prin stabilirea cauzalităţilor, la scara unei etnii I naţiuni ori
la aceea a întregii umanităţi, ea putând fi naţională
si, universală 18 • Ar mai reiesi
si
, importanta
, luntelor
r
,
aceea că epoca de aur se afla în trecut.
Dincolo de rolul cognitiv general şi poate mai
presus de el, apropierea istoriei avea o finalitate
etică cu specială aplicaţie naţională:

-

2. Scopul şi folosul acestei istorii
Scopul istoriei e de a învăţa a face bine şi a ne
feri a face rău pentru soartea poporului român;
adecă: să imităm virtuţile şi să urăm desbinările

strămoşilor noştri. Eară

folosul istoriei e desvelirea mintii si fundarea existentei natiunale, adecă:
a fi înţelepţi, ca să cunoascem starea noastră şi
lipsele ei, - şi a fi energioşi, ca să lucrăm pentru
viitorul poporului român." 19 O funcţie cognitivă,
aşadar, însă mai ales rolul de magister vitae nationis, analiza trecutului pentru deciziile prezentului,
ceea ce frizează politologia. De fapt, Istoria fusese
concepută iniţial ad usum delphinorum Alexandru
şi Eugeniu Mocsonyi, care era de presupus că
aveau să fie - cum au şi fost, primul mai cu seamă
- decidenţi pe terenul politicii naţionale româneşti cis-carpatine.
Disciplinele auxiliare („ajutătoare") istoriei erau
arătate a fi în linia întâi geografia şi cronologia20 •
Drept aceea purcedea la o prezentare a teritoriului vechii Dacii, cu mai multe localizări eronate
(cum Porolissum la Dej ş.a.), cum le preluase, şi
localizînd Dacia Superioară în Ardeal, iar pe cea
Inferioară în Muntenia şi Moldova (cu Basarabia
şi Bucovina incluse) 21 , de ceea ce a rămas mereu
încredinţat. Teza, de sorginte umanistă, cu prelungiri la Cantemir şi Şcoala Ardeleană, „simplifica" problema romanizării Munteniei şi mai ales
Moldovei, fiind de aceea tentantă şi în secolul al
XIX-iea.
Marienescu are decenţa de a nu începe istoria
„nationalâ' ab Urbe condita (ca Laurian, în Istoria
Ro:rzânilor, Iaşi 1853), ci porneşte de la anul 105
(pe care îl preferă lui 106), aşa că Periodul I curge
„Dela colonisarea strămoşilor până la invasiunile
barbarilor asiatici în Dacia, adică de la 105 până la
J

17
1
•
19

20
21

J

Ibidem, VII.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, VIII.
Ibidem, VIII-IX.

J

J

375 d. Chr.", perioada ante 105 fiind atinsă doar
prin arătarea războaielor lui Domiţian cu dacii
(după Şincai, care îşi începea Hronica Ro~mânilor
cu incursiunea dacilor din anul 86), acel lmpărat
fiind prezentat în „tradiţionala" viziune negativă,
în puternic contrast cu Traian şi chiar Decebal/
Diurpaneus, acceptându-se chiar ca firească uciderea lui într-un manual pentru tineret! Acţiunea
lui Traian a fost legitimă şi necesară, el vrând să
scuture „jugul Dacilor" (!) impus prin pacea „ruşi
noasă" acceptată de Domitian, un vechi cliseu cu
'
'
sorginte încă în Antichitate 22 • De notat că a menţinut această apreciere, puţin modulată doar, şi în
studiile sale ulterioare dedicate problemei.
Deşi dintre daci a fost „atâta popor ucis", n-au
fost chiar cu toţii exterminaţi, cum la Ardeleni,
Bojâncă, Murgu şi Maniu, din cei rămaşi „unii
fugiseră cătră miazănoapte (în Dania)" - după
cum au 'vrut a crede unii umanişti după o etimologie forţată (Mangiuca îi trimitea în Rusia, poate
după exemplul grănicerilor sârbi tisa-mureşani)
-, „eară ceilalţi se supuseră lui Traian", nu mulţi,
căci „Traian văzând că - după războiul cel cumplit,
puţini daci remaseră ca să lucre pământul şi să
locuiască prin cetăţi, a adus colonii romane, mai
ales din Roma, Italia si toată împărătia romană
'
'
[sic!], adecă: popor roman cu familii de frunte[ ... ]
ca să aducă la înfiorire" 23 •
Dacă Roma şi Italia prevalează ca loc de origine
al coloniştilor - cum la Ardeleni -, modulează,
împăciuitor, şi cu restul Imperiului, având în minte
probabil sintagma celebră ex toto Orbe Romano, ca
şi Ardelenii însă vrea printre ei „familii de frunte".
Destul de contradictorii vor fi si sustinerile sale
'
'
ulterioare în materie, accentul rămânând pus pe
Italia, dar în ecuaţie va fi introdusă şi Iliria.
Cucerirea şi colonizarea constituiau momentul
de început al istoriei românilor, cari au a se mândri
de originea lor: „Colonizarea aceasta e de cea mai
mare însemnătate pentru noi românii de azi, deoarece din inscripţiile [de] pe mormintele romane
aflate în Dacia, din documintele istorice ale mai
multor naţiuni [sic], din limba noastră, datinile şi
însuşirile fisice şi morale ale noastre, se adeveresce
prea apriat că noi românii de azi suntem străne
poţii romanilor vechi, carii fură naţiunea cea mai
tare în toată lumea" 24 • Naţiunea, observăm, este un
concept aplicat retroactiv şi Antichităţii, aşadar un
dat imanent al societăţii umane.
Istoria ce urmează e mai mult una a Imperiului
si Împăratilor, cu scurte referiri la Dacia Romană,
'
'
22
23

24

Ibidem, 1-7.
Ibidem, 8.
Ibidem.

când găsea vre un căpeţel de informaţie în contextul epocii.
Aurelian a fost silit a retrage legiunile datorită
în principal campaniei contra perşilor, afirmă aci,
dar „agronomii [sic! = ţăranii] din Dacia vechiă nu
lăsară pământurile si casele lor, ci numai ostasii si
unele familii trecu;ă [Dunărea] crezând a fi' m~i
sigure de barbari în patria nouă; eară ceilalţi romani
rămasi se sustinură în natiunalitatea lor până azi,
deşi fură ades~ori supuşi de barbari" 25 • În urmă s-a
apropiat ceva mai mult de teoria lui Vasile Maniu
în privinţa retragerii aureliane, totuşi fără a credita
teza „revoluţiei"/ secesiunii romanilor din Dacia.
Sunt spuse câteva cuvinte şi despre „Dacia
nouă" sau „Aureliană" şi macedo-români - la care
autorul mai revine ocazional-, căci dedicantii erau
descendenţi de armâni: ,,Încă mai înainte' [de] a
trece o parte a coloniei din Dacia vechiă în Mesia
mai locuia[u] romani mai demult de colonisarea în
Dacia vechiă, - apoi acuma înmulţindu-se prin cei
aduşi de Aurelian şi mai târziu de Constantin cel
Mare în Tracia, formară un popor nou [ ... ], eară
acuma Românii acestia se zic «macedo-români» si
'
'
sunt de un sânge şi o fire cu noi «daco-românii>>'' 26 •
Lui Marienescu îi place a crede că daco-romanii - care şi pentru el erau deja români, practic
de la colonizare - au păstrat măcar unele instituţii comune cu Imperiul, cum pe cea bisericească,
şi aşa la Sinodul de la Niceea „din Dacia vechiă
aici era mitropolitul Teofil din Apulum (Belgr:icl)
cu preotul Ulfila", care Ulfila, nepomenit ca got
şi arian, ar fi fost următor în scaun acelui Teofil2 7 .
Spre deosebire - aici! - de Vasile Maniu,
autorul avut în vedere nu le întemeiază românilor „republici" ori alte stătuleţe după retragerea
aureliană, ci le deplânge soarta din timpul migraţiilor, pe care le cam amestecă (pentru economie
de spaţiu?): „hunii supuseră de tot pe strămoşii
nostri si le jefuiră averile", ei „în amândouă Dadele
sus pin~[u] sub jugul greu al barbarilor. - În Dacia
occidentală era[u] Gepizii, în cea orientală era[u]
huni, bulgari şi slovani, în cea nouă Teodoric cu
1

ostrogoţii" 28 •

Acţiunile migratorilor se răsfrângeau uneori,
indirect şi afară de intenţia acelora, în mod
benefic pentru români, consolidându-le substanţa etnică: „Bulgarii nesuind să cuprindă capitala [Constantinopol] comit cruzimi neauzite în
provinciele de dincolo de Em [Haemus, Balcani,
R. A.], ca să peară puterea Romei noue; şi o
21

26
27
28

Ibidem, 26.
Ibidem.
Ibidem, 32, 42.
Ibidem, 43, 52.
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mulţime de Români din Dacia nouă şi din coloniile lui Constantin cel Mare în Macedonia şi în
Tracia trec Dunărea şi se aşează în Dacia vechiă
la fraţii lor, pentrucă domnind aci bulgarii încetară cu pradarea, nu ca şi în provinciele de acum
câştigânde" 29 • Se accepta deci o parţială admigrare
sub bulgari, teorie lansată de Engel, pe care au
amănuntit-o întru dirimare Maniu si Mangiuca.
'
,
Grecizarea Imperiului de Răsărit a avut şi partea
ei bună, lăsând numele onorat al întemeietorilor
săi în patrimoniul exclusiv al românilor: „Din acest
timp [sec. VIII] influinţa grecilor tot mai tare cresce
in curtea împărătească din Constantinopol şi familiele domnitoare romane, mai ales cu moartea lui
Iustinian II. (În care se stinge familia domnitoare
[H]eracleea) înceată şi se reclică greciţii sub nume
de «Romei», adeca romani noi; eară numele măreţ
«roman» remâne numai pentru strămoşii noştri
din amândouă Daciele şi Macedonia!" 30
Istoria ce o propune Marienescu tineretului
este foarte „politizată'', periodizarea operându-se
în consecinţă, reperele fiind cuceririle, migraţi
ile, întemeierile de dinastii şi domniile, cum ale
Basileilor Bizanţului: „primim de cinosură cronologia împăraţilor lui până când ajungem la
un punct când ni se desvoaltă viata natională si
politică'' 31 • În fond, cu alte criterii' nici ~u put~a
opera, viaţa economică, socială şi culturală fiind
quasi-absente în lucrare.
La venirea ungurilor se redă versiunea „contractului social" (politic) după Anonymus, prin medierea lui Şincai, şi tot după acesta relatări despre
domniile Regilor Ungariei, cărora li se alocă text şi
după fundarea „dinastiilor naţionale" 32 •
„Frondeur" faţă de Ardeleni ori Vasile Maniu,
autorul nostru nu-i reclamă ca români pe uzi,
pecenegi şi cumani, aproape surprinzător!
Fondarea Tării Românesti o fixează la 1215,
'
'
întemeiat pe Şincai: „Hronica după Anonimul
Românesc pune pe Radu Negru la a. 1290. Şincai, carele a scrutat mai afund istoria noastră,
'lu pune la an 1215, basându-se pe o inscripţi
une de la biserica din Câmpu Lung": «Aceasta
o a zidit întâiul Domn Radu Vodă Negru în an
1215»"33 • Pisania invocată de Şincai şi preluată de
Marienescu era din timpul lui Matei Basarab, de
la refacerea aşezământului şi „protocronistă", după
tradiţie, dar Marienescu va pleda pentru acel an şi
peste decenii, cum voi indigita mai la vale. A revenit
29

30
31

32
33

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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64--65.
68.
65, nora*.
85-104.
165.

însă

asupra afirmaţiei din manual că la vremea
lntemeierii fiinţau trei Bănii în Oltenia, dar toate
ale Basarabilor, la Severin, Strehaia şi Craiova 34 (de
fapt centrele, în ordine cronologică ale acelei organizaţii administrative, ţinând iniţial de Regatul
Ungariei, apoi de Ţara Românească). Va încerca şi
atunci să propună o formulă proprie, nesustenabilă
însă. Nu rezultă însă prea clar din manual - ca să
nu spun de loc - cum au înlocuit Basarabii dinastia
lui „Radu Negru'', ceea ce iarăşi va încerca să clarifice ulterior; în lista de Domnitori apar şi personaje
inexistente, după o cronologie amestecată, inclusiv
Ştefan Mailat, „ctitorul" cetăţii Făgăraşului (voivodul ardelean capturat de Petru Rareş!), iar istoria
muntenească se încheia la o dată atipică, 138}35•
Impreciziuni cronologice ne întâmpină de asemenea si
, în istoria timpurie a Moldovei (dar si
'
acum chestiunea nu e complet clarificată!), unde
la fel apar şi domnitori „exotici". Întemeietor era
considerat Dragoş Vodă, iar Bogdan, schimbător
de dinastie care ar fi domnit între 1358-9, era
numit Ucigătorul'. Se pomenea şi un „principat
independent" al Basarabiei 36 - amintire a presupusei stăpâniri munteneşti acolo?
Afară de reperele cronologice ale domniilor
- preluate de la Şincai - referirile, scurte, se fac
aproape exclusiv la lupte şi ctitorirea de biserici I
mănăstiri pentru ambele Principate.
Nu rezultă să fi avut în vedere continuarea opului - care ar fi urmat soarta interzicerii
ca manual! - dar istoria aceasta se termină cam
brusc si fără arătarea vre unei motivatii, asa cum
'
'
'
se prezintă (modelele sale mergeau până la anul
1613, în cazul Hronicii, iar volumul al III-iea al
Istoriei lui Laurian acoperea perioada De la căderea
Konstantinopolei până în zilele noastre).
Ea conţine note educative implicite, dar şi
explicite, având în vedere publicul-ţintă, după
declaraţia directă a autorului.
Aşa, sinuciderea lui Longinus - act condamnat
de creştinism; acela era totuşi păgân, dar eroizat de
autor - este prezentată ca un sublim act patriotic
şi valorizat ca atare, căci „unui Roman mai dulce'i
era moartea onorifică decât viata rusinată si mai
'
'
,
bine el să peară decât Roma să se împedece dela
triumfare" 37 •
Unitatea era un cuvânt de ordine pentru elita
politică românească a vremii - dar în contextul
dezbinării, dacă nu permancute, atunci endemice
- şi Marienescu indigitează, deplânge şi blamează
34

35
36
37

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

106.
165-172.
173-179.
7.

relele efecte ale neumru ori, mai rău, învrăjbirii
amestecului străinilor, cauze sigure ale decăde
rii politice, cum a fost cazul prăbuşirii Imperiului
Occidental, ocazie de litanie moralizatoare: ,,Aşa
căzu Roma şi imperiul dela apus după ce domni de
la fundarea sa 1229 [de ani]! Aşa au să cadă toate
împărăţiele cari se ajută cu domnitori străini! Nici
un popor [nu] poate să existe, deacă se desbină
înlăuntru atunci când vine inimicul asupra patriei
lui. - Nu ar fi căzut Roma cea măreaţă, deacă fiii
ei ar fi fost înfrăţiţi prin amoarea patriei şi până
în minutul din urmă ar fi ţinut toţi la olaltă, căci
unirea lor încă ar fi fost mai tare ca invasiunea barbarilor. - A căzut Roma si cu soartea ei si soartea
'
'
38
şi

noastră!"

Autorul nu este numai puţin contrafactual aici,
dar exclamaţia lui de jale şi nostalgie lasă impresia că si-ar fi dorit a fi cetăteanul unui Imperiu
'
'
Roman nebiruit şi veşnic! Atunci n-ar fi existat o
Ungarie ...
Era deplânsă şi dezbinarea Principilor creş
tini, în urma căreia Bulgaria a putut fi cucerită de
turci 39 •
Cu atât mai mult se înduioşa de soarta românilor din secolul al IX-iea, căci „sărmanii strămoşi, ei
servia[ u] şi în oastea bulgară şi în cea bizantină, - şi
se ucideau de silă frate pe frate!" 40
Iar Gelu, Glad, Menumorut (sau „Mariat") - a
căror istoricitate nici nu imagina s-o pună la îndoială, ar fi fost un eres! - erau ţinuţi de rău pentru
că nu alcătuiseră un front comun, prin ceea ce au
uşurat cotropirea maghiară: „De ar fi fost aceşti
trei duci români uniţi între sine, nu putea să cadă
patria lor aşa curând" 41 • De reţinut că cei trei duci
aveau o „patrie" comună, care nu putea fi decât
română! De altfel reiese clar că Patria autorului
nu era Ungaria ori Austria, ci tot teritoriul locuit
de români la nord, dar şi la sud de Dunăre, într-o
viziune pan-românească.
Era o istorie cu multe note etice, un imn
închinat marilor strămoşi romani - din care doar
Domiţian, Commodus ori cutare guvernator al
Daciei care ridicase lsidei un templu „unde se făcea
spurcăciune şi demoralisările cele mai urite" erau
de excepţionat 42 , cum şi evocatele lupte interne
-, povestitoare I factologică şi mult personalizată, pornită dintr-o bună intenţie de îmbinare a
instructivului, eticului si nationalului.
'

3
"
39
40

41
42

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

52.
153.
76.
89.
15.

'

În manual nu se polemizează cu negaţiomşrn
românilor si continuitătii celor nord'
'
'
dunăreni, dar accentele puse pe aceste chestiuni
revelează o dispută implicită, tacită cu aceia.
Unele teme le-a aprofundat ulterior, mult
amplificat, de sigur şi cu mare aparat ştinţiific,
tinzând spre exhaustivitate, adecă epuizarea surselor materiei. Iar asta întru o cauză nobilă, adânc,
sincer - si putintel naiv! - încredintat că rezolvă
definitiv probl~me cruciale ale istori~i româneşti,
care interesau, fireşte, adevărul obiectiv pe care
mereu proclamă a-l urmări, dar aveau si conotatii
de datoria lui să o faci, nemult~Politice. Simtea
'
'
mit că respectivele chestiuni nu fuseseră dezlegate
mulţumitor, iar el găsise soluţia - credea şi o afirma
ferm. A construit în timp două cicluri, unul axat pe
istoria veche a românilor - incluzând geneza lor -,
iar al doilea privind întemeierea Tării Românesti.
În primul polemiza cu „istoricii politici străi~i",
adecă negaţioniştii continuităţii, iar în al doilea cu
cei de acasă care nu rezolvaseră mulţumitor problema, ceea ce îi inducea concomitent o stare de
inconfort ca om de stiintă - fiind că nu se stabilise
'
'
adevărul ultim - si una de ordin national, în sensul
'
'
complexelor de inferioritate faţă de „naţiunile
culte", care stiuseră a-si lămuri trecutul.
'
'
Interesat şi incitat de micro-toponimia satului
Măidan (acum, din cine ştie ce pudibonderie
administrativă, Brădi1oru de sus!), a cărei monografie o publicaseră, în serial, Sofroniu Liuba,
învăţătorul de acolo, şi ginerele său Aureliu lana,
preotul locului, în Foaia Diecezană, porneşte o
demonstraţie pe baze lingvistice a romanităţii - cu
o anumită modulare - si continuitătii românilor,
tot în serial 43 •
'
'
romanitătii

1

Idem, „Studiu despre cel~i şi numele de localită~i". Foaia
X, nr. 30 din 23 iulie/4 august,
1-2; nr. 31 din 30 iulie/11 august, 3-5; nr. 33 din 13/25
august, 5; nr. 34 din 20 august/l septembrie, 2-3; nr. 35
din 27 august/8 septembrie, 1-3; nr. 36 din 3/ 15 septembrie, 3-5; nr. 37 din 10/22 septembrie, 4-5; nr. 38 din 17/29
septembrie, 4-5; nr. 39 din 24 septembrie/6 octombrie, 4-5;
nr. 40 din 1/13 octombrie, 4-5; nr. 41 din 8/20 octombrie,
3-4; nr. 42 din 15/27 octombrie, 2-3; nr. 43 din 22 octombrie/3 noiembrie, 3-4; nr. 44 din 29 octombrie/ l O noiembrie, 3-4; nr. 45 din 5/ 17 noiembrie, 3-4; nr 46 din 21 /24
noiembrie, 1-2; nr. 47 din 19 noiembrie/l decembrie, 2-4;
nr. 48 din 26 noiembrie/8 decembrie, 3-5; nr. 49 din 3115
decembrie, 2-3; nr. 50 din l 0/22 decembrie, 1-3; nr. 51 din
17 /29 decembrie 1895, 2-3; nr 52 din 24 decembrie 1895/5
ianuarie 1896; XI, nr. l din 1/13 ianuarie, 4; nr. 2 din 7/19
ianuarie, 4; nr. 3 din 14/26 ianuarie, 3-5; nr. 4 din 21 ianuarie/2 februarie, 3-4; nr. 5 din 28 ianuarie/9 februarie, 2-4;
nr. 6 din 4/16 februarie, 2-4; nr. 7 din 11/23 februarie, 2-4;
nr. 9 din 25 februarie/8 martie, 2-3; nr. 1O din 3115 martie,
2-3; nr. 11 din l 0/22 martie, 23; nr. 12 din 17/29 martie,
2-4; nr. 13 din 24 martie/5 aprilie, 3-4; nr. 19 din 5/17 mai,
43

Diecezană (Caransebeş),
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El se bătea, desigur, cu adepţii teoriei imigraţio
niste, neprietenii românilor: „Unii scriitori străini
numele de localităţi [în sens larg, R. A.] de pe teritoriul Daciei le deduc din limbile slavene, alţii din
cele germane mai ales gotice, până ce unii aserează
în genere că acele purced din limbile popoarelor
migratoare şi mai bucuros voiesc ei ca acele nume
să fie de origine americană, decât românească sau
din vechime şi susţinute de români, căci tendinţa
e de a face lumea să creadă că noi ne-am aşezat
aici mai târziu decât alte popoare" 44 • Remarcăm
în treacăt ironia cu „originea americanâ', exotism
amintind de „hotentoţii" lui Murgu ...
Făcând o trecere în revistă a migratorilor perindaţi prin Dacia de la goţi la unguri, în secvenţe
temporale destul de scurte până la cei din urmă şi
urmărindu-şi calea apoi - sau destinul, prin distrugere I dispariţie cum hunii şi avarii 45 -, conchide
că „aceste popoare migratoare nu au avut timp nici
să cugete ca să schimbe numele localităţilor [sic!] şi
aceste mai toate au rămas cum le[-au} primit coloniştii romani dela popoarele anterioare [s. m., R. A.]
sau cum le[-au] creat strămoşii noştri" 46 • Acei
strămoşi nu mai erau romani puri ca la Ardeleni
ori Vasile Maniu, în combinatie fiind introdusi si
'
, '
celto-galii.
Autorul o ia, în maniera sa pedagogică, foarte
de departe, începând cu arienii, din care deschilineşte Celţii, apoi îi prefiră pe aceştia, respectiv
Bretonii şi Valonii în Francia, pe urmă Celţii sau
Galii în Italia şi Celţii în Britania4 7 , pentru a veni
la chestie cu Originea numelui Gallus, Wallsch
(Velş) şi Wallach48 , respectiv derivarea de la celţi
a numelui atribuit românilor în Evul Mediu de
celelalte etnii, bazându-se pe bibliografia problemei si criticându-l în treacăt pe Hasdeu. Si aci
'
'
punctează: „Vecinii de bună seamă vor fi avut ceva
causă ca să ne numească Valachi, ori după limbă,
având cuvinte gallice în limba noastră, ori după
port. Aceasta apariţiune istorică şi limbistică poate
purcede numai de acolo că în coloniele romane
aduse la an. 106-107 d. Cristos în Dacia au fost
adusi si Galii cari vorbeau încă si limba lor, sau
' '
'
Gallii romanisaţi din Italia de sus şi din alte părţi
ce pe baza numirilor unor populaţiuni în Dacia
1-2

şi nr.

20 din 12/24 mai 1896, 2-3 (pentru an ul 1896 pe

manşetă figurează

numai data corespunzătoare calendarului
vechi, pe cea după calendarul nou am adăugat-o eu). Serialul
monografie a fost adunat în volum, căruia i s-a ataşat ca anexă
studiul lui Marienescu, cf. nota 219, infra.
44
Idem, op. cit., în Foaia Diecez.ană, X, nr. 37, 4.
45 Ibidem.
46
Ibidem, nr. 38, 4.
47
Ibidem, nr. 30-34.
48
Ibidem, nr. 35.
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să poate şi dovedi" 49 . Îşi lua însă seama, dând

Cezarului ce era al Cezarului: „elementul roman în
coloniile aduse, fie fost şi cât de mestecate, a fost
precumpănitoriu şi aceasta a unificat limba şi în
mare parte şi portul; dar totuşi acei gali sau galachi
pe carii i-am contopit în sângele nostru, ni-au
băgat multe cuvinte galice în limba noastră'', care
nu se puteau explica apelând la etimologia latină 50 •
Aşa încât el putea lămuri etimologia topominelor româneşti pe bază celtică, servindu-se şi de
analogii din locurile de unde aceia erau nativi 51 •
Ipoteza slavă nu era de luat în considerare, cel
puţin pentru teritoriul intra-carpatic, căci „slavii au
fost ajuns si între Prut si Carpati; si aici e întrebare,
că trecut-;u ei în Ard~al?" 52 Î~ g~neral, în timpul
migraţiilor, „mai mult a suferit teritoriul între
Carpaţi, Nistru şi Dunăre, doară până spre Olt", căci
„munţii Carpaţilor au oprit calea popoarelor [migratoare] şi au scutit pe locuitorii din Ardeal; că încât au
străbătut popoare şi în Ardeal, acele nu au avut timp
destul ca să se aşeze pentru secuii, căci le-a[u] perfugat [alungat, R. A.] altele, noaue popoare barbare;
ba popoarele aceste migrătoare au stat mai mult din
armaţii lor şi ale [sic] popoarelor supuse." 53
Marienescu îl ia de sus pe Roesler, care
„numele lster, Bistriţa le dechiară de slavene, când
numele lster a existat cu 1OOO de ani înainte de
Christos [!] şi când Slavii au apărut şi s-au lăsat în
secolul al 5-a şi al 6-a după Cristos". Aşa, „străi
nii cu multe stupidităţi vreau să ne încâlcească",
precum Borovszky, care şi el susţinea originea
slavă a hidronimelor Bistra, Bistriţa ş.a., pe când la
slavi adjectivele nu originează numiri geografice;
toate acelea, vrea el să demonstreze, erau celtice,
cum caută să îsi încredinteze lectorii 54 (acum, cu
'
'
!ster I !stros îl „prinsese" pe Roesler, dar cu Bistra
şi Bistriţa argumentaţia lui, artificioasă, putea
convinge cu dificultate până şi pe un cetitor bine
voitor, dacă acela cât de cât avizat).
Toponimele ungureşti erau şi acelea sporadice şi
artificiale, aşa că trebuia mers la substratul lămuri
tor: „Noi suntem de o mie de ani cu Ungurii stă
pânitori la olaltă şi ei numai pe acolo pe unde s-au
asezat au creat numiri noue pentru asezemintele
'
'
noaue ale lor, iară numele munţilor, apelor etc. în
partea cea mai mare au rămas toate cele vechi şi
în genere identice cu numele de localităţi de prin
Francia, Italia etc.; ba pe acolo pe unde Ungurii nu
49
50

51
52
53

4
5

Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,

3.
nr. 38, 4.
nr. 37, 5.

Xl, nr. 6, 3.

sunt ~ezaţi pe teritoriul locuit de noi, numele de
locuri sunt sau vechi sau create de noi. In urmare
nu e adevărat că numele localităţilor noastre purced
din limbile popoarelor imigratoare în Dacia şi cum
că nu e adevărat dovedesc limba celtică şi numirea
localităţilor de azi, esplicându-se după adevăratul
lor înţeles" 55 •
Purcedea, aşadar, la o amplă demonstraţie,
folosind ca „materie primă" micro-toponimia
Măidanului din monografia menţionată, dar şi
toponimie din întreg spaţiul românesc, adecă
Dacia, comparându-le cu unele analoge din spaţiul
european, pentru a le vădi originea, în opinia sa
celtică (Esplicări de nume locale din Măidan şi din
Dacia) 56 • Trebuie specificat că în accepţiunea lui,
Dacia Traiană, aceea care-l interesa, fusese organizată pe tot spaţiul etnic românesc ulterior, adecă de
la Tisa până la Nistru, aşa cum crezuseră Cantemir,
Ardelenii, Bojâncă, Murgu, Mangiuca, opinie menţinută conform afirmaţilor anterioare: „Marginele
Daciei lui Traian la răsărit a fost rîul Tyras seau
Danastris, azi Nistru; la ameazăzi a fost o părticică
din ţărmul mării negre, dela gura Nistrului până la
gurile Dunării, şi Isrrul seau Dunărea de jos, până
unde curge Tisa în Dunăre; la apus rîul Tisa, până
unde intră Someşul în Tisa; eară la meazănoapte
dela întrarea Someşului şi încovietura lui, în linia
cam dreaptă spre răsărit cătră rîul Nistru, ce curge
spre răsărit, căci de aci întoarce spre meazăzi" 57 .
Românii erau băştinaşii locului, socotea a proba
Marienescu prin lămurirea toponimiei - pe care aci
o socotea în mare măsură de sorginte celtică, fiind
aceia componenţi ai coloniştilor traianizi. Teoria se
aplica şi în cazul ungurilor, şi de fapt aceasta era
problema58 .
Chestiune originii românilor îi stătea la suflet şi
se simţea chemat s-o dezlege, pentru că aceea prezenta o importanţă dublă pentru ei, de ordin ştiin
ţific, dar şi naţional, însă cu toate acestea nu fusese
îndeajuns studiată. Se lamenta deci că provenienţa
coloniştilor Daciei Traiane nu fusese lămurită de
istoriografia naţională, dând ansă unor interpretări străine tendenţioase, pentru că şi interesate:
„Scriitorii români nu s-au ocupat mai dinadins de
întrebarea aceasta; scriitorii străini au atins materiile referitoare la întrebare, dar mai mulţi au făcut
combinaţiuni maliţioase, pentru de a întuneca
istoria antică a noastră, originea şi limba noastră şi
Ibidem, X, nr. 38, 4.
Ibidem, nr. 39-52; XI, nr. 7, 9, 11-13, 19.
57
Idem, Crăişori români în Dacia pe timpul stapamru
Sarmarilor. Transilvania, XXI, nr. 11 din 15 noiembrie
55
56

(1890), 389-390.
58

Idem, art. cit., în Foaia

Diecezană,

X, nr. 38, 4.

fără ca combinaţiunilor lor să le dea vr' o valoare de
scrutare si sciintă
serioasă" 59 •
>
Pornea de la cunoscuta sintagmă din Eutropius,
ex toto orbe romano, prin care el înţelege spaţiul în
care „s-a vorbit limba romană poporală", acest înţeles
trebuind să-l aibă si în mintea/intentia
autorului,
>
ceea ce caută a proba şi cu analogii contemporane60 •
Deşi se angajase a nu fi polemic, ci obiectiv şi
senin („eu voi pertracta întrebarea şi răspunsul numai
pentru ca noi Românii să ne lămurim asupra materiei,
altcum de cea mai mare însemnătate pentru noi") 61 , nu
se poate reprima a-i blama pe nagaţionişti: „Scriitorii
străini din secului trecut şi de acuma, parte, fără
atare studiu serios, parte din atare antipatie cătră noi
Românii şi de a face atare politică rău voitoare originii, limbii şi existinţii noastre, acele patru cuvinte « ex
toto orbe romano» le-am esplicat în felurite moduri",
ajungând unii a afirma chiar că acei colonişti fuseseră
o adunătură pestrită „încătu' ti stă mintea în loc fată
'
'
'
de atâta prostie seau atâta blăstemăţie" 62 •
După ce sublinia amploarea colonizării, tot cu
textul lui Eurropius (cum Hadrian a revenit, din
acea cauză de la hotărârea de a părăsi Dacia)63,
făcea o lungă incursiune în dreptul public roman 64 ,
pentru a proba şi pe baza aceluia iralienitatea colonistilor, iar pentru aceasta, fireste, ,,limba noastră
'
'
'!ii multime
de caracteristice pentru romanitatea
>
noastră sunt dovezi în gradul cel mai mare!" 65 ,
exclamă iterând un vechi truism. După ce repetă cu
tărie concluzia - „ Coloniile romane aduse în Dacia
au fost din Italia!' [s.a.], promite chiar a identifica
în viitoare studii zonele peninsulei din care au provenit aceia (prezumabil, cu ajutorul lingvisticii) 66 .••
În extinsa glosă la monografia Măidanului am
văzut că a introdus în ecuaţie şi celţi (gali) - oare sub
influenţa „postumâ' a lui Mangiuca, ori a lui Nicolae
Densiuseanu? - dar si aceia din Italia mai roti.
'
'
Tot de la altă scriere a plecat la compunerea unei
lucrări de lingvistică, dar cu concluzii de natură
istorică, pe aceeaşi linie a romanităţii (iralienită
ţii!) şi continuităţii - cazul particular al românilor
bănăţani 67 (pe care prin excepţie îl includ la această
secţiune, căci parte din „ciclu").
I

I

I

59

Idem, Din cari păr{i ale Imperiului Roman s-au adus coloniile romane asezate în Dacia. Transilvania, XXII, nr. 12 din
15 decembrie Î891, 353 (studiul întreg la 353-364).
60
Ibidem, 356.
61
Ibidem, 353.
62
Ibidem, 355.
63
Ibidem, 356.
64 Ibidem, 357 sqq.
6
5 Ibidem, 362-363.
66
Ibidem, 363-364.
67
Idem, Diakctul roman bănăţean (cu subtidul Sudiu scris pe
baza poesiilor diahtale a/,e lui Victor Vlad Delamarina), Logoj
(I 902).
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Metoda nimerită de abordare o socoate pe cea
cu limba latină, cele romanice şi dia68
lectele italice , la ceea ce şi purcede, identificând
multe asemănări si chiar identităti 69 , pe când fată
cu macedo-româ~a evidenţiază diferenţele 70 , cle
unde îşi trage apoi concluziile, în număr de trei,
dar convergente.
Sunetele dialectului român bănătan existând si
în dialectele italice şi cele din vecidătatea geogr~
fică a peninsulei (nota bene!), se impunea a socoti
latina rustică drept originea lor comună (a) 71 •
Apoi, „că coloniele romane aduse în Dacia, anume
pe teritoriul unde mai târziu s-a format Banatul,
întru adevăr au fost aduse din Italia si din acea
vecinătate, pe unde limbele şi dialectel~ romanice
au sistema sonurilor din dialectul român bănătian;
că sonurile dialectului român bănătian sunt a;a de
vechi, ca sonurile din limbele si dialectele r~ma
nice, purcese din limba latină ;ustică; şi că sonurile dialectului nostru nu s-au desvoltat de sine în
Bănat, ci sunt aduse prin coloniele romane!" 72 (b)
În fine (c), „că Românii bănăţeni dela colonisare,
adecă dela 106 d. Chr. încoace nici când nu si-au
părăsit pământul, patria lor; că Românii băniţeni
nici când n-au fost, n-au trăit în Macedonia sau ori
unde în Balcani, şi că în urmare nu au avut atingeri
de împreunare ori de vecini cu elementele române
din peninsula balcanică'' 73 .
Cazul particular, Banatul, era însă reprezentativ
pentru întreg: ,,Această istorie limbistică parţială e
o parte din istoria noastră!" 74
Alegatiile sustinătorilor tezei imigrationiste
îi creau ~n vădit' inconfort psihic şi-l îmboldeau
să scrie pentru a nimici neadevărurile colportate
pe seama românilor, reactie pe care o avuseseră si
Bojâncă, Murgu, Maniu.' Şi mai credea sincer ~ă
avea vocaţia să ajungă la adevărul ultim. Conştient,
totuşi, că „Pentru tot poporule foarte greu ca să-şi
scrie istoria începutului său si mai ales ca să-si
scrie istoria începutului originii sale, adecă a naţi
onalităţii şi limbii sale" 75 • Dar cazul românilor era
oare cum special: „Si dacă noi, Macedo- si DacoRomânii [nota bene!' R. A.] cerim azi ce au ~cris literarii
, români si
, străini despre începutul nationalită,
comparativă,

0

Ibidem, 5.
Ibidem, 5-26.
70
Ibidem, 27.
71
Ibidem, 28.
72
Ibidem.
73
Ibidem.
74 Ibidem.
75 Idem, Ilirii, Macedo-Românii si Albanezii. Disertatiune istorică, Bucureşti (1904) (extras din Analele Academi;i Române
(mai departeAAR), ser. II, tom. XXVI, nr. 5, comunicare din
27 februarie 1904, 117-168), 1.
68
69

212

tii şi a limbii noastre, stăm uimiri de confuziunea
părerilor; stăm uimiţi de uşurăta~ea combinărilor;
stăm uimiţi de răutatea mai multor scriitori străini
faţă de poporul macedo- şi daco-român.
Începutul originii noastre, după starea literaturii istorice şi limbistice de azi, se pare a fi încă într'
un chaos; dar în tot chaosul este şi lumină" 76 •
Era nemulţumit aşadar de (mai) toată istoriografia românească de până la el - de aceea şi purcedea la acest demers - dar îl amărau mai ales susţinerile interesate ale „scriitorilor străini politici",
respectiv teza imigraţionistă pe care o rezumă, respingând-o de sus apoi: „Fără îndoieală, ast-fel de
aserţiune e fantasia a celora cari n-au studiat istoria
şi geografia [politică a] timpului respectiv; e fantasia acelora cari n-au nici o dată istorică şi geografică
despre reemigrarea Daco-Românilor din peninsula
balcanică îndărăt în Dacia. Si cu fantasia aceasta se
poate zice că fiecare literat ~u minte atâta pricepe,
că fără dată istorică nu poţi face istorie!" 77 Era
aceasta o chestiune conceptuală formulată muşcă
tor, de maniera „înaintaşilor" săi istoriografi bănă
tani
evocati, de mine mai sus.
,
Dar nici aceia si nici altii nu lămuriseră problema, iar „din dcest mo~iv am studiat si eu
[At. M. M.] cestiunea de importanţă pentru i~toria
originii, adecă a nationalitătii si a limbii noastre
macedo- si daco-r~mâne", 'în~redintat fiind că
„prin desl~şirea acestei teme [enunţ~te în titlu,
R. A.], imediat se aduce lumină şi asupra originii
daco-române" 78 •
Expunerea materiei avea să fie metodică - până
la pedanterie! -, chiar pedagogică şi sigur conducătoare la adevăr, ca bazată pe sursele filtrate de
critica modernă: „Mai întâi de toate, trebue să
cunoascem geografia Iliricului şi istoria Romanilor
în această ţeară, apoi organisarea Iliricului şi
colonisarea Romanilor în Iliria si
, Macedonia; să
cunoascem relaţiunile de drepturile popoarelor
ilirice [sic]; influenta împăratilor romani, născuti
în Iliric ori în atar~ ţeară din vecinătate, asup;a
Iliricului; influenţa Iliricului asupra ilirisării legiunilor romane; predominarea Iliricului în imperiul
roman, faţă de Roma şi de Italia; să cunoascem
romanisarea Ilirilor şi Macedonilor, căci numai
din fapte împlinite, istorice vechi şi susţinute de
istoricii cei de frunte ai timpului nostru, putem
afla adevărul istoric, adecă lumina conducătoare a
originii noastre, a Macedo- si Daco-Românilor si
numai pe această basă e ertat ~face combinaţiuni Şi
deductiuni
istorice si, rationale,
adecă după mintea
,
,
76
77
78

Ibidem.
Ibidem, 1-2.
Ibidem, 2.

ce o poartă istoria adevăratâ' 79 . Să
remarcăm, în trecere, pe vremea aceasta mai relativistă şi uneori sceptică, acea tare convingere a autorului nostru în raţionalitatea istoriei şi în putinţa,
tot prin aceea, de a discerne „istoria adevărată". Să
fi fost un reflex din Mommsen, pe care şi l-a apropiat, indicându-l şi la Bibliografie cu volumul V din
Romische Geschichte? 80
După ce uneori a fost atras de teoria puristă
a Ardelenilor - colonişti romani, eventual parte
italici-, îi introdusese în ecuaţie pe celto-galii aflaţi
într-un stadiu mai mult sau mai puţin avansat de
romanizare. Aşa crezuse că poate combate, lingvistic, aserţiunea privind originea neromană I neromână a toponimiei moderne a vechii Dacii. Pe
iliri îi aduce în faţă tot la „provocare", vis-a-vis de
teza imigraţionistă „că Daco-Romanii sub împă
ratul Aurelian în anii 270-275 d. Chr. cu totul au
deşertat Dacia Traiană, că cu toţii s-au retras peste
Dunăre şi peste Haemus (Balcani); că ei locuind
unde-va pe aci sau în Iliria, sau în Macedonia, aci
si-au format limba, si încărcând-o cu elemente alba'
'
nice, în genere balcanice, în secolulu al 12-13-lea
[sic], pe nesciute s-au reîntors în Dacia" 81 •
Cum acceptase romanizarea - totală, dar şi
parţială a celto-galilor -, o face şi în cazul acesta,
„romanisarea Ilirilor si Macedonilor",
Permitând
'
'
urmată de „ilirisarea legiunilor romane" - ca loc
de recrutare! Doar dacii n-au putut fi romanizaţi,
se vede, căci era o dogmă că fuseseră exterminaţi
(în cel mai bun caz alungaţi), iar argumentaţia lui
Hasdeu82 nu l-a mişcat pe Marienescu.
Se aşternea la o amănunţită prezentare geografică a Iliriei şi Macedoniei 83 , a peisajului etnic
şi desfăşurărilor istorice, întru arătarea că o parte
cel puţin din iliri şi populaţiile macedonene, sub
influenţa coloniştilor italici, s-au făcut „servile culturii şi limbii romane" 84 •
Dacă năvălirile ostrogoţilor, hunilor şi avarilor
au fost „trecătoare", slavii, în al şaptelea secol, „au
cuprins teritoriile Iliricului şi ale Moesiei şi au stră
bătut mai spre amiazi şi s-au aşezat durabil" 85 .
Marşul triumfal al acelora a fost favorizat, crede
anacronic Marienescu, proiectând în trecut un
concept modern, de aceea că „deşi împăraţii de
viţă grecească din imperiul roman de la răsărit pe
sanatoasă,

sine se numiau tot împăraţi romani, ei persecutau
latinismul şi romanismul, chiar şi atunci când a
început năvălirea popoarelor barbare în Iliric şi în
Macedonia" 86 •
Pentru a se putea răspunde la întrebarea „Ce s-a
făcut cu Ilirii? Ori cu Ilirii şi Macedonii romanisati?" socotea că trebuie „să cercetăm istoria si natura
'
'
oamenilor, respective popoarelor" 87 • Să fie vreo trimitere la Herder si chiar istorism? Dar si enciclope'
'
diştii francezi operau uneori cu astfel de concepte,
in nuce cel puţin. Constată, la inventarul istoric,
că o parte a populaţiilor băştinaşe se refugiază din
calea acestora şi alta, după caz, se supune (dacă nu
exterminată!), schemă aplicabilă şi la cazul în speţă:
„Ilirii şi Macedonii romanisaţi parte au rămas pe loc
la casele lor, parte s-au împins mai spre amiazi. N-a
fugit nimeni, prîntre năvălitori, spre nord" 88 • ~a,
migrarea peste Dunăre era exclusă pentru secolul
al VII-iea şi se stabilea că „Din coloniile romane
din Macedonia, azi sunt Macedo-Români; din
Ilirii vechi, azi sunt Albanesii" 89 • Cum „coloniile
romane din Macedonia, au stat deosebi din colonişti din Italia", care ,,în partea mai mare [... ] au
fost aşezate printre Iliri", rezultă că „limba macedoromană e din element italian bazat pe strat deosebit iliric, care a devenit deplin romanisat", păstrând
însă câteva reminiscenţe, de unde şi unele asemănări
ale macedo-românei cu limba urmaşilor moderni ai
ilirilor, albanezii 90 • Observăm că tracii, la fel ca şi
ramura lor nordică a geto-dacilor nu erau luaţi în
ecuaţie ca substrat în ecuaţia romanităţii orientale.
Macedonia fiind cucerită cu 252 de ani înaintea
Daciei, „pe timpul lui Traian, Macedo-Românii
erau deja popor form~t [!], şi astfel mai vechiu
decât Daco-Românii". II şi tenta un studiu despre
ei, poate şi pentru că „din aceşti Macedo-Români
s-au format Legio IV macedonica şi Legio V
macedonica", 91 iar acelea au avut rolul lor în romanizarea Daciei - de fapt, în viziunea lui Marienescu,
în împoporarea ei -, dând şi explicaţia, alături de
coloniştii ilirici, pentru prezenţa „elementului iliric
(şi nu albanes)" din limba daco-română 92 .
Aşadar, daco-romanii n-au avut un episod
sud-dunărean, căci în acel caz ar fi creat acolo
„un dialect nou, separat de cel desvoltat prin cei
rămaşi în Dacia, dar asemenea fenomen limbistic
nu există în limba daco-românâ' 93 •
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Ibidem.
Ibidem, 52.
81
Ibidem, l.
82
V. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Pierit-au Dacii, în idem,
Scrieri istorice, ed. Aurelian Sacerdo~eanu, voi. I, Bucureşti
80

84
85

Atanasie Marian Marienescu,
Ibidem, 32.
Ibidem.

87
88
89
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(1973), 78-106.
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op. cit„ 2-32.
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Admitea o admigrare din sudul Dunării, de
fapt o revenire în cursul aceleaşi generaţii: „Eu
conced că din acei Daco-Români cari prefugaţi
de Goţi, sub Aurelian s-au retras în Moesia (Dacia
Aureliană), după ce Goţii au trecut Dunărea şi
Balcanul [... ], de loc [imediat; bănăţenism, R.A.]
cum s-au mai liniştit barbarii, cu mulţimea s-au
reîntors acasă în Dacia, unde şi-au căutat casele,
94
si
mosiile
'
, familiile părăsite de ei" •
Ca şi după alte demersuri, avea conştiinţa datoriei împlinite, lămurise adecă problema rămasă
în suspensie până la el: „După convingerea mea,
ipotesa istorică, ce au născocit-o scriitorii politici
străini, într' adevăr n-a avut base istorice, şi cred
că cestiunea am desluşit-o şi am decis-o", autocitându-şi ca dovadă Dialectul român bănăţean 95 •
Ulterior comunicării la Academie, a mai anexat,
„constrâns", pentru textul publicând, un Adaus
„pentru întregire", cu date referitoare la Iliric şi
Dacia (romană), pentru a învedera „conexiunea"
lor şi „adevărul aserţiunii" sale, care informaţii,
spune, „pentru mine ori pentru altul, pot fi de folos
la lucrarea istoriei daco-române" 96 (adecă a românilor din Dacia, căci dacii, să fim înţeleşi, au fost
exterminaţi şi n-au lăsat nici o urmă!). Adausuf7 ,
cum şi referinţele istorico-geografice ale Iliriei 98
erau însă doar spicuiri din antici şi scolii moderne,
prin care, afirmă, „se şi dovedesc" aserţiunile anterioare, o dată în plus 99 , iar prin aceasta avea din
nou sentimentul datoriei împlinite: „Pentru scopul
meu arătat şi pentru îndigitare pe viitor să fie destul
şi atâta" 100 • Generos ăst fel, dădea de înţeles că dacă
nu avea să mai aprofundeze el problema, trasase
liniile pe care le puteau urma alţii pentru a fi pe
calea cea dreaptă.
A furnizat, după câteva luni de la comunicarea academică, un rezumat concentrat Familiei' 0 ',
care-i era de suflet şi unde publicase parte a ciclului probator al continuităţii româneşti. Trecea şi
acolo în revistă izvoarele clasice şi bibliografia istoriografică modernă (Mommsen, Miklosich ş.a.)
despre iliri, arătaţi ca protavi ai albanezilor; ilirii,
care aveau aşezări mult mai extinse în vechime faţă
de teritoriul lor modern, crede că sub împăraţi au
prosperat ca „naţionalitate" în condiţii mai bune
decât în Dalmaţia în provincia Macedonia, unde

alături de idiomul grec şi latin era răspândit şi al

lor 102 • Apoi, examinând lexicul de bază albanez
după vocabularul lui Gustav Meyer şi făcând abstractie de împrumuturile târzii, slave si turcesti, îi
'
'
'
dau cam 2500 de cuvinte ilirice, după care „elementul romanic cam cu 1420 de cuvinte", acestea
fiind deci „elementele de frunte ale limbii albaneze", cele romanice originându-se „de la coloniile romane din Iliria si
, din Macedonia", cu nuanta
'
că „nu e exclus că Albanezii şi Macedo-Românii,
prin vecinătate şi mai târziu să-şi fi făcut împrumuturi limbistice" 103 • Aşadar, „Ilirii vechi în parte
mărişoară [ ... ] s-au romanisat", cum, dă exemple
analoge pentru dumirirea cetitorului, „mai mult
sau mai puţin" au trecut prin acelaşi proces valonii
şi bascii (pe cei din urmă socotindu-i celtiberi, nu
pelasgi) 104 şi „astfel, Albanezii în lume nu au neam
aşa de aproape decât pe Macedo-Români, cari în
par~ea mai mare sunt Iliri, dar de tot romanizaţi" 105 •
In articolul acesta nu se extindea şi asupra
românilor nord-dunăreni, cu explicarea provenienţei cuvintelor comune cu albaneza pe filieră ilirică,
„cantonându-se" în sudul Dunării. În comunicarea de la Academie însă, care aducea o completare
mai târzie preocupărilor anterioare în domeniu,
îşi auto-cita un studiu care făcea parte din nucleul
iniţial al „ciclului" 106 , anume cel despre aşa-numita
retragere Aureliană 107 •
Îşi explica acolo demersul prin arătarea că „acest
punct istoric e încă obscur şi dubiu, deşi evenimentul e de mare însemnătate nu numai pentru
istoria generală, ci şi pentru istoria specială a
Românilor" 108 • Cu toată ponderositatea chestiunii,
anterior lui doar George Şincai şi Petru Maior (îl
ignora pe Vasile Maniu - voit?) „mai mult au atins,
decât au pertractat evenimentul", dar aveau justificarea că nu-l putuseră dezvolta în sinteze 109 •
Asupra subiectului era „ceartă între scriitorii
români şi străini", primii promovând teza continuităţii, iar cei din urmă, în mare parte, pe cea imigraţionistă, dar fără argumente temeinice de nici o
parte; de aceea s-a simţit chemat şi dator a dezlega
el chestiunea: „am cugetat ca eu să lămuresc evenimentul acesta, după putinţă - cât mai precis" 110 •
102

Ibidem, I 96.
Ibidem.
104
Ibidem, I 96 şi 198.
105
Ibidem, 198.
106
Idem, Ilirii ... , 38, nota 1.
107
Idem, Aurelian împăratul şi retragerea sa din Dacia.
Transilvania, XXI, nr. 1O din 15 octombrie [vechi] 1890,
341-365.
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Ibidem, 341.
109
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, 39-42.
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Ibidem, 43-51.
99 Ibidem, 38.
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Ibidem, 42.
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Idem, „Albanezii'', în Familia, XL, nr. 17 din 25 aprilie/8
mai 1904, 196 şi 198.
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Aceasta, fireşte, fără preocupări extra-ştiinţifice,
senin şi în linia deplinei obiectivităţi pe care o
clama tot de una, negând orice partie-prise de ordin
naţional: „Eu nu dau întrebării acesteia vr' o însemnătate politică seau de interes national;
eu o tîn
,
,
simplu de o cestiune academică; întru atâta dară,
încât sciinta
,
, istorică si
, adevărul în istoriă pretind
lămurire, m-am ocupat de cestiune" 111 •
Până la urmă se brodea însă bine, căci „adevărul
în istorie", aşa cum îl discernea el era convenabil
ide<_?logiei naţionale ...
In maniera sa pedagogică şi, să-i spun aşa,
„istoristă"şi „serialistă" avant la lettre, consideră că
„e de lipsă ca să cunoascem epoca lui Aurelian şi
epoca premergătoare ca să putem judeca asupra
evenimentului mare" 112 •
Referindu-se, în contextul acesta, la cucerirea
Daciei, abandonează vechiul clişeu vehiculat de
istoriografia luministă şi post-luministă al motivării acţiunii lui Traian pe bază de onoare, întru
spălarea ruşinii păcii lui Domiţian şi plăţii „tributului" către daci, întemeind-o pe consideraţii strategice. Adecă, pe de o parte, „şesurile între Carpaţi
şi gurele Dunării şi Marea-neagră au fost drumul
emigraţiunii, poarta popoarelor", iar de alta „Dacii
din muntii Carpatilor, Getii din sesurile Valachiei
şi Sarmaţii de preste Prut - Nistru au făcut invasiunile", aşa în cât opţiunea se impunea: „Deci Traian
nu a putut avea altă tendinţă decât să pună garnisoană romană la Nistru, să închidă aci poarta,
drumul barbarilor; eară ocuparea Daciei muntoase
a fost mai mult o consecinţă, ca să înfrâneze pe
Daci, carii încercară resboaie cu Roma" 113 •
A fost aşadar o acţiune cu caracter eminamente
defensiv, eventual purtară pe calea unui război preventiv şi constituirea unui cap de pod, cu consecinţa colaterală a colonizării şi romanizării Daciei,
pe care Marienescu o considera - şi ca provincie
romană - acoperind spaţiul dintre Tisa şi Nistru.
Despre „scurgerea'' migratorilor estici pe la
Nistru! de jos în Dobrogea şi Moesia mai scrisese
un scurt articol privitor la sistemul defensiv roman
din zonă 114 , din care se auto-cita 115 •
Prezentarea importanţei personalităţii şi domniei
lui Aurelian - după Gibbon! 116 - era „prefaţatâ'
de un adevărat imn de slavă la adresa romanilor,
în stilul luminiştilor ardeleni: „Nu a fost popor în
lume, ca poporul roman vechi, carele cu virtuţile
,

,

J

,

bărbătesci şi

familiare [sic] să-şi fiă dat un caracter
aşa de strălucit şi pe acel timp să fundeze imperiul
cel mai mare din lume [... ]. În caracterul unui
Roman adevărat se cuprindea virtutea bărbătească
si
, morală, demnitatea si
, maJ·estatea omenească!"
Asta „deosebi pe timpul republicei", dar nici
regimul monarhic, cel puţin la începuturi, „încă nu
era un rău'', căci Augustus, „chiar primul împărat a
dovedit că un imperiu mare se poate conduce bine
şi de un monarch, că liniştea publică e mai sigură şi
că popoarele pot fi fericite" 117 • Hotărât, Marienescu
era un bun conservator dinastic, nu vre un republican iacobin! Doar decăderea moravurilor, ambiţi
ile, luptele intestine erau de condamnat, iar pe acest
fundal „răul cel mare s-a început când atare ambiţios [la tron] a luat în sold pe inimicii din afară de
imperiu si
, când neamuri străine cu osti
, mari s-au
rădicat ca să risipe imperiul roman" 118 •
Aşa se exprimase şi în Istoria Română naţiu
nală .. . , dar cu referire precisă la români, pe un ton
aducător a minte de cronicari ...
Îşi exprima adânca mirare, aproape consternarea că despre retragere nu au scris martorii evenimentului: „e de mirare că despre aşa eveniment
mare nu a scris nime carele să fiă fost contimporan
lui Aurelian si
să se fiă
, să fiă văzut, seau cel putin
,
provocat la ceia cari au luat parte la retragere" 119 •
Trece apoi la arătarea izvoarelor din Imperiul
târziu despre retragere, ale lui Eutropius, Sextus
Aurelius Victor, Flavius Vopisus, Sextus Rufus,
Paulus Orosius, dând şi note biografice despre ei
şi analizând (foarte) critic textele, prin punerea în
evidenţă a contradicţiilor şi anacronismelor - subliniind şi necesitatea acestei „critici de lipsă" 120 •
A investigat şi în alte părţi, spre a nu-i scăpa
informatii,
, asa,
, se mărturiseste,
, „am căutat mult în
istoricii bizantini, ca să văd că ce scriu ei despre
retragerea lui Aurelian din Dacia"; l-a găsit, în
materie, doar pe Georgios Syncellos, trăitor până
pe la anul 800 şi autor al unei istorii universale
duse până la 285 d. Cr., dar „Grecul, ca să zică ceva
nou şi să facă pe înţeleptul'', cum îl zeflemiseşte, l-a
răstălmăcit doar pe Eutropius 121 •
Găsind în Cronica lui Şincai trimiteri la Calvisius
şi Brietius, îi cercetează şi pe aceia, din probitate,
dar, scriind ei în sutele 17 si, 18, conchide că „nu
au nici o valoare pentru evenimentul retragerii lui
Aurelian din Dacia" 122 • Asa,
, a „esauriat materialul
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Ibidem, 359.
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Idem, „Calea lui Traian", în Familia, XXVI, nr. 29 din 22
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Ibidem, 343.
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istoric referitor la cestiune" si a ierarhizat critic
'
sursele, concluzionând că „nu e de nici un folos de
a mă estinde barem acuma la scrietorii mai târzii,
carii s-au făcut pe sine istoric faţă de noi [românii!
R.A.], - dar şi ei nu au alte date [ ... ], însă se fac
măiestri în Întortocarea cuvintelor lui Eutropiu" 123 •
Se impunea deci „analisarea datelor istorice" furnizate de acel text atât de invocat, dublat de critică,
adecă „cercetarea valoarei istoriei lui referitoare la
cestiune", minată din start aceea pentru că nu a fost
contemporan evenimentelor şi că nu a făcut nici
trimiteri la eventuale lucrări ulterior pierdute 124 •
Mai erau neclarităţi cronologice la acel autor şi
„dubiositatea aceasta nu e fără de influintă si asupra
'
faptului istoric'', căci, reaminteşte Marienescu,
„timpul e o proptă de frunte a istoriei" 125 , cum
arătase şi tinerimii române în manual!
Mai era dubios Eutropius şi pentru aceea că
a crezut provincia Dacia mai mică, pe când ea,
răspică din nou Marienescu, „s-a făcut din toată
Dacia, - dela Nistru până la Tisa" 126•
La retragerea întregii populaţii din Dacia se
împotrivea logica istorică şi însăşi geografia, căci
aceea pur şi simplu nu ar fi încăput în Moesia 127•
Apoi s-ar fi încontrat înşişi migratorii, căci „cuceritorii păstrează, conservează popoarele învinse",
aceasta „ca să plătească porţia şi presteze naturalii",
o spune cu vechea terminologie din Ardeal şi Banat.
Hotărât, „barbarii nu numai că nu lasă pe poporul
învins ca să emigreze, ba răpesc şi pe locuitorii din
tările vecine si'i aduc de sclavi'', o constantă isto'
'
rică, aplicabilă deci şi în cazul Daciei: ,,Aceste sunt
repeţite de mii de ori în vieaţa popoarelor din lume
şi astfel în istoria universală" 128 •
Aplicând psihologia individuală, conjecturează
că, născut în Moesia, „poate că [ ... ] Aurelian a
avut predilecţiunea sa" pentru provincia natală,
până într-atât „ca în mijlocul relelor publice să-şi
facă numele nemuritoriu cu: Dacia Aureliană" 129 •
Dar factorul care a jucat mult împotriva exodului în masă a fost psihologia colectivă. În Dacia
Traiană se perindaseră „cel puţin 5 generaţiuni, şi
cei colonisati precum cei amalgamisati si romani'
'
saţi din alte popoare" [nota bene!] 130 , şi la anul aşanumitei retrageri „Romanii nu au vrut să emigreze
[s.a.] " 131 • Nici săracii, nici bogaţii n-aveau de ce
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„sa meargă la cerşit'', apoi vor fi crezut că e o con„legiunile romane ear îi
132
vor scăpa" (şi poate că a avut o intuiţie corectă a
mentalului colectiv din epocă!). Analogii se găseau
din plin în istoria mai recentă a românilor: ,,Au
venit turcii si i-au cucerit si i-au maltractat, dar
'
părăsit-au ei ţările lor? ba! mai curând au suferit
tirănia cuceritorilor, decât să-şi lase vatra familiară, vatra satului şi vatra ţărei lor. Ruşii au rupt
Basarabia dela Români, aceştia s-au îngrozit de
~espotismul slavilor, dar au rămas acasă în ţara lor.
In cazul din urmă un percent doară se va fi retras,
dar aceasta încă nu înseamnă retragerea Românilor
din Basarabia" 133 •
Mai găsea „un esemplu bun'', analog, de tot
recent („tocmai precând scriam despre aceste",
adecă în august 1890) într-un jurnal care relata
despre refuzul unor săteni din Italia de a se muta
din locul ameninţat de alunecări de teren, pentru
că aveau în apropiere ţarinile. Era o trăsătură
general umană - care, de sigur, s-a manifestat la
fel şi în 275: „Asta e aşa de natural în firea fie-cărui
om, că nici cu primejdie de vieaţă nu se desparte
uşor de binele ce l-a moştenit dela părinţi seau l-a
câştigat cu sudoare; nu se desparte uşor de satul său
si de neamurile sale" 134 •
' Mai într-un târziu ajunge în meritul chestiei
şi îşi expune teza, divergentă de a istoriografiei de
până la el, care propunea o retragere a armatei,
administratiei si a unei părti (mici) a locuitori'
'
lor, ori un fel de „revoluţie de eliberare" a acelora
(Vasile Maniu): „Dacia nu a fost lăsată, părăsită de
cătră Aurelian, el nici că a putut retrage legiunile şi
poporul, ci Dacia a fost ruptă de cătră imperiu prin
ostile barbare si a fost cuprinsă de aceste" 135 •
'
Admiţând că „şesurile între Carpaţi şi gurele
Dunării şi Marea-neagră au fost drumul emigraţiunii, poarta popoarelor" 136 , caută a-şi demonstra
teza prin apel la sursele vechi şi bibliografia care
înfătisa
cuprinderea Daciei de goti („sarmati!"),
,
care-i întărea convingerea: „Părăsirea Daciei numai
în acel cas s-ar fi putut întâmpla, dacă luptele lui
Aurelian erau colo sus în Dacia, în linia rîului
Someş şi a izvoarelor rîului Tisa, deacă Aurelian pe
aci ar fi fost bătut cu încetul, şi din luptă' n luptă
s-ar fi retras cu legiunile, diregătorii şi poporul, s-ar
fi putut retrage până la Dunăre. În acest mod ar
fi fost Dacia părăsită şi lăsată de oaste şi popor, şi
acesta s-ar fi putut colonisa în Mesia, dar aceasta
junctură temporară şi că
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nu s-a întâmplat. Aurelian nu s-a luptat în Dacia
ci pe ţărmii de stânga ai Dunării; aci
erau ostile
gotice. Si
împă,
,
, deacă ostile
,
Pe sesuri
rarului nu i-a[u] putut învinge, cum va fi putut
poporul să străbată cu carele, ciurdele, turmele,
familiele prin aceste oşti. Astfel dară, garnisoanele
romane şi poporul roman din Dacia muntoasă au
fost rupte, despărţite de cătră imperiu, - poporul
de aci a devenit supus Sarmaţilor, apoi Goţilor şi
apoi Hunilor şi retras în munţi s-a putut conserva
şi înmulţi" 137 • Dacă teza retragerii la munte era
mai veche şi recurentă în istoriografia română (a
împărtăşit-o ulterior şi Ioan Lupaş, de-o pildă), e
aproape şocantă aceea a rămânerii garnizoanelor
romane cărora li se tăiase retragerea!
Dar analogiile jucau, e convins, în favorul tezei sale,
căci „aceste împrejurări s-au repeţit în istoria Daciei",
respectiv izolarea ei de Imperiu sub Iustinian, de către
longobarzi şi apoi avari 138 ; tot aşa, în privinţa retragerii în munte invoca, după Gibbon, cazul briţilor,
care s-au retras o vreme după invazia anglo-saxonă,
dar au avut şi vitalitatea de a coloniza Bretagne, „cum
şi Românii din Dacia muntoasă sub Dragoş şi Radu
Negru încă fa.cură colonii pentru locurile mai certate
de bărbari pentru Moldova şi Valachia" 139 .
La situaţia Daciei în timpul migraţiilor, special
la epoca hunică promitea a „reveni în alt studiu" 140 .
In context discernea o constantă istorică, de
„durată lungâ' cum ar veni: ,,Aci pe şesurile aceste
a fost lupta pentru esistinţa imperiului roman-oriental, mai târziu bizantin. Aci la Dunăre s-a atacat
şi slăbit imperiul roman-oriental. Popoarele emigrătoare singulare au încetat de a năvăli, de când
pe ruinele lor s-a ridicat Rusia. Dar însăşi năvăli
rea nu a încetat, ci şi-a luat altă formă, a năvălirii
unui imperiu mare şi organisat, - tot cu tendinţa
de a ajunge la şesurile Dunării, a trece Dunărea şi
a îmburda Bizanţul." 141 Dojenea de aceea „Europa
[care] pare că nu a înteles
istoria si
,
' însemnătatea locurilor, când a conces ca Rusia să cuprindă
Basarabia" şi constata îngrijorat că „grea chiemare
aşteaptă garnisoana lui Traian" 142 - adecă România!
Se înduioşa, în ton autovictimizator, de soarta
strămosilor, căci „nici o natiune nu a suferit atâta
'
'
de emigraţiunea popoarelor cât Românii dela
şesuri", destinul lor fiind singular: „O-zeu a fa.cut
minune când i-a conservat pe ei!" 143
muntoasă,
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Era mândru că - aşa cum arătase Gibbon, pe
care-l cita copios (în ediţie germană) -, Românii
rămaşi în Dacia [au fost] şi începătorii, propagătorii
civilisatiunii
între barbari", într-ale agriculturii, mes,
,
tesugurilor, comertului si modului de viată însusi" 144 .
' În concluzie, psihol~gia individuală Şi cole~tivă,
mersul general al istoriei pledau toate în favorul
tezei continuităţii pentru observatorul obiectiv: „E
de lipsă numai puţînă cunoşcinţă despre natura
omului si
, a popoarelor, - si
, cestiunea de fată
, va
fi chiară înaintea celor nepreocupaţi"; pe ceilalţi,
incurabili, probozindu-i româneşte: „eară despre
cei preocupaţi nu pot zice decât proverbiul românesc: «Pe dracul nu-l pori face crestin/' 145 .
Cu puţine luni înain~ea studiuÎui comentat mai
sus semnalase o altă probă în sprijinul continuităţii
româneşti 146 , după ce găsise o Arabie de care fa.cea
vorbire Ammianus Marcelinus cu referire la zona
pontică 147 , urmând prin exegeza textelor „a desvăli
unele date geografice şi istorice de interes pentru
noi"14s.
În trecere, notez că, desi
, îi arată pe Goti, în zonă
încă de la începutul secolului al III-iea, totuşi pune
altă bornă cronologică migraţiilor: „Hunii se ară
taseră la anul 375 după Christos şi din acest an
se începe emigrarea mare a popoarelor" 149 . Aceia,
cu semintiile
în marsul
, lor spre vest, în înclestările
'
,
germanice, au ajuns în zona numită de Ammianus
Arabia, cum se indigitează în textul latinesc dublat
de traducerea românească 150 .
Analiza textului, - respectiv localizarea reperelor geografice, a râurilor în principal 151 -, îl poartă
la concluzia că „Arabia aceasta a lui Marcelin a fost
pe teritoriul care mai târziu s-a numit Bes-Arabia,
- teritoriu ce încă s-a ţinut de Dacia lui Traian,
seau cea vechiă" 152 .
Nu era, fireşte, vorba de Peninsula Arabică, el
găsindu-i- ca în de obşte! - o etimologie celtică 153 ,
şi important era că se putea emite o (ipo)teză foarte
plauzibilă: fiind că numele acesta „'! aflăm la un
istoric roman, carele si-a
scris opul în Roma si-a
,
,
murit în Roma, - deci putem deduce că Romanii
vechi au botezat teritoriul între Prut si Nistru, de
Arabia'' 154 .
'
144
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Idem, Arabia dela gurile Dunării, ibidem, nr. 8 din 15
augusc [vechi), 225-237.
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Ibidem, 226 sqq.
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Aşadar, „unde a fost Arabia e astăzi Basarabia.
E lucru natural, că numele Basarabia provine din
numele Arabia, dară cu timpul i s-a pus înnainte
cuvântul Beş." Explicabil, fireşte, tot cu un etimon
celtic, de „ţeară la apă mare, cu pădure", deşi nu
prea rima aceasta ce ceea ce stabilise peremptoriu
câteva rânduri mai sus ,,Arabia e o ţeară în prejur
de desert,
ses,
cu pustiă" 155 (nici
,
, sec, aspru, e o teară
,
nu-l stânjenea că românii au spus Basarabia).
Din treaptă în treaptă ajungea să învedereze de
ce „descoperirea Arabiei de la gurele Dunării de
jos e de mare interes"' 56 - adecă descoperirea lui!
Aceasta pentru că în Niebelungenlied „vine înnainte adeseori despre o Arabiă şi Arabi", ceea ce editorii şi comentatorii ediţiilor ce i-au „putut veni la
mână în bibliotecile din B.-Pesta" nu desluşesc, ba
chiar „n-au nici ideă despre Arabia dela Dunărea
de jos" 157 •
Însă el lega lucrurile mulţumitor pentru ambele
părţi, probând vechitatea poemei germane, iar prin
aceea şi prezenţa de ea atestată a românilor: „Fiindcă
Marcelin amintesce Arabia aceasta pe timpul când au
venit Hunnii, şi fiindcă Niebelungenlied descrie mai
mult timpul lui Atilla şi pe acesta, ucis la anul 453,
aceasta descoperire va contribui mult pentru anticitatea şi validitatea epopeii poporale nemţeşci, - şi la
aceasta avem şi noi interes, pentru că în epopeiă se
numesc Valachii cu principele lor - în Dacia'' 158 • Mai
avea pregătită o săgeată în tolbă, pe care o anunţă cu
un aer destul de misterios: „sper că la atare ocasiune
vom veni cu altă descoperire în ajutorul epopeii şi
respective istoriei vechie a noastre"' 59 •
După aşezarea acestei noi cărămizi la clădirea
edificiului, respectiv a demonstraţiei sale a continuitătii românesti, în final se ocupă, destul de
,
'
sardonic, de execuţia teoriei lui Hasdeu asupra
Basarabiei' 60 si,
, racându-se a se mira că aceluia,
„stându-i înaintea ochilor Arabia adevărată dela
Dunărea de jos nu a văzut-o" - deşi citase chiar din
Ammianus - îl zeflemiseşte în final: „deacă ar fi
văzut-o [... ] ar fi aruncat o grămadă de coniecturi
în Marea-neagrâ' 161 •
Revenind, remarc râvna şi atenţia cu care cereşte
izvoarele, pentru a găsi informaţii ignorate ori
insuficient valorificate pentru istoria românească,
reinterpretându-le pe unele în beneficiul tezei continuităţii, pe care pare sincer convins că o demonstrează definitiv, irefutabil, în beneficiul stiintei
,
,
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istorice si
tot de o dată. Iar aceasta siste' al natiei
,
matizat, pe etape succesive şi la modul pedagogic!
Asa, într-un alt studiu al ciclului „doveditor" 162
se a~to-cita satisracut: ,,În articulul precedinte

«Aurelian

împăratul şi

retragerea sa din Dacia» am

arătat că sub Aurelian

(anul 270-275 după Christos)
puţîni Romani s-au putut retrage din Dacia, şi că
multimea
a trebuit să remână aci!" 163 Asadar,
„ca o
,
,
consecinţâ' urma „a doua întrebare: «că deacă mulţimea de Români [sic] a remas în Dacia, - află-se
oare urme istorice despre Romanii remaşi în Dacia
şi după anii 270-275 după Christos»?" 164
La soluţie, fireşte, ajunsese, capabil a rezolva
chestiunea scurt: „Aş putea ca de-a dreptul să
comunic datele referitoare şi pe două pagini să
închei răspunsul", se gândea însă si
, la neinitiati,
, ,
căci „pentru priceperea lui sunt de lipsă încă multe
date geografice referitoare la Dacia şi împrejurimile ei, precum date istorice referitoare la imperiul
roman şi în specie la stăpânirea Sarmaţilor, deci
sunt de lipsă unele lămuriri"; acelea aveau a folosi
edificiului construind, căci „vor servi de esplicaţi
uni şi pentru întrebările şi răspunsurile ce le voi
pertracta în temele următoare asupra remânerii
Romanilor în Dacia'' 165 •
Urma deci o lungă expunere cu iz pedagogic
despre Dacia şi „Sarmaţia" cu popoarele lor, după
sursele antice, împănată de tot felul de exerciţii
etimologice 166 •
În treacăt amintea „tributul" plătit de Domiţian
dacilor, „rusine
ne mai auzitâ' 167 , desi
de
'
, va fi stiut
,
alţi regi clientelari, înAsă vehiculează din comoditate poate un clişeu. ln orice caz, teza principală
este aceea că Dacia a fost cucerită şi colonizată din
considerente strategice, Traian modificând teza
nedepăşirii graniţei naturale dunărene, căci era „o
necesitate imperativă ca să se apere imperiul roman
în contra popoarelor sarmatice". Il apăra astfel stră
lucit pe Împăratul întemeietor „faţă de aceia carii
aserează că Traian a fa.cut smintă politicâ' 168 •••
Făcea o lungă si
fastidioasă istorie a „sarmati'
,
lor", de fapt mai ales a germanicilor numiţi aşa în
izvoare 169 , motivând că aşa „terenele geografice şi
istorice ce mi-ar fi remas intunecoase pentru thema
de fată
cele viitoare) mai întâi le-am iluminat,
, (si
'
români în Dacia pe timpul stăpânirii
ibidem, nr. 11 din 15 noiembrie [vechi], 389-399
şi nr. 12 din 15 decembrie [vechi], 421-439.
16 1
Ibidem, 389.
·
164
Ibidem.
161
Ibidem.
16
<' Ibidem, 390-398.
167
Ibidem, 398.
168
Ibidem, 398-399.
1
w Ibidem, 421-431.
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Idem,

Sarmaţilor,

Crăişori

ca thema să o vedem mai bine" 170 • În context se
plângea cât e de „greu de a edifica unele părţi ale
istoriei de interes pentru noi" datorită precarită
ţii surselor referitoare la Dacia post-aureliană mai
ales 171 • A căutat informaţie şi pe columna traiană
(pentru roxolani) 172 , încredinţându-şi cetitorii că
„pentru mai multe cestiune istorice referitoare la
Dacia şi la romani, până acuma am scrutat 41 de
scriitori bizantini şi 20 romani", din care a extras
orice căpeţel de informaţie 173 • Operaţiune dificultată şi de impreciziunea cronologică a celor vechi,
pe care îi dojeneşte: „Puturăm observa că scriitorii romani nu prea au datină ca să spună timpul
unui resboi, pânăce chronologia e factor de frunte
pentru istoriă" 17 4, ceea ce sublinia şi la alte ocazii.
,,Ammian Marcelin, carele se numeră între
istoricii cei mai buni" 175 , din care traduce mai
multe pasaje, îi serveşte de bază a demonstraţiei, prima teză fiind aceea că „în Sarmaţia [id est
Dacia] au fost mai multe natiuni si că aceste au
'
'
avut regii lor" pe timpul lui Constantius, cum şi
unii reguli, „crăişori" cum îi traduce autorul, „carii
au stat sub crai" 176 •
Cum pe unul din cei enumeraţi l-ar fi chemat
Rumon, pentru autor e limpede: „Astfel acest subregul a fost: român din Dacia, căci Sarmaţii nu au
putut să aibă acest nume", care era chiar etnonimul!
Dar „şi ceilalţi subreguli au trebuit să fiă români,
dar şi numele lor'i arată încă de romani vechi, sunt
nume romane, latine", el căutând apoi prin nişte
giumbuşlucuri lingvistice să demonstreze romanitatea unui Zinafer ori Fragiledus! 177
Şi era convins că a făcut-o: ,,În acest mod e
constatat că aceşti trei crăişori au nume romane şi
respective românesci, că ei sunt romani din Dacia
unde domniau Sarmaţii" la anul 358, „când crăia
încă a doua generaţiune dela Aurelian încoace,
când încă încă erau susţînute numele indatinate în Italia, si când limba a suferit încă putină
'
schimbare" 178 • '
Lucrurile se legau, bine înteles, căci „acesti eră'
'
işori au avut şi poporul lor între turmele naţiunilor
şi regilor cari au venit la Constanţiu" şi la ei se va fi
referit Ammiamus ca la „indigenii (născuţi în ţară)
regatului Sarmatic", ba chiar „Marcelin parecă
cu oftarea zise: Când-va erau puternici şi nobili
170
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indigenii acestui regat'.", care, fără îndoială, „nu au
putut fi decât cives romani din Dacia" 179 •
Contrafactual - cum se spune astăzi - e neconsolat că informaţiile lui Ammiamus despre acei
crăişori nu sunt mai extinse, cu siguranţă însă că
„deacă Marcelin era cu Constanţiu şi de faţă" la
acel moment „ar mai fi scris ceva, ar fi văzut şi auzit
mai multe, nu numai acele cei le-au referat alţii" 180 •
Dar şi din cât text era, i se părea de o înaltă semnificatie „deosebita favoare cătră Sarmatii liberi"
a Împăratului Constanţiu, preferinţă e~plicabilă
prin aceea că sub acel nume erau de fapt desemnaţi
romanii I românii (diferenta, la el, este foarte mică
'
ori nici nu există) 181 •
Rezolvată multumitor
si, convingător chestiu,
nea - era adânc convins de aceasta -, îşi anunţa
proiectele continuative: „A treia şi a patra scriere
va fi [sic] despre Romanii din Dacia pe timpul
Hunnilor" 182 •
Găseşte şi pentru acea epocă o stare analogă
cu cea de pe timpul „sarmaţilor", cu crăişori şi
popor 183 • Referirea la „Ramung ducele din ţara
Valachilor (Românilor) cu 700 de călăreti" din
Niebelungenlied se putea „rădica la valoare i;torică"
numai dacă şi confirmată de surse, pe care le pune
în examen, iar acelea - Ammiamus Marcelinus
(din nou), Jordanes şi Kedrenos aduc mărturie: nu
numai goţii şi alte popoare aveau „reguli (regi mici)
din gintea lor", dar însisi
, , hunii, stare de lucruri
indigitată şi de Gibbon pe care-l ţinea de mare
autoritate, citându-l relativ des 184 •
Marienescu are şi - ori mai ales! - aci o viziune
modernă, să-i zicem, asupra migraţiunilor şi migratorilor, în sens că necatastrofică. Era şi în interesul
cauzei: autohtonii rămaşi în nordul Dunării nu au
fost exterminaţi, ci s-au acomodat cu noii cuceritori, cu care au intrat în asociaţii federative, ca parteneri minori, un fel de vasali (termenul îl folosesc
eu): ,,Attila, în bucul sălbăticiei sale a arătat demnitate, seriositate si simt de dreptate si apăru - nu
'
'
,
numai poporului seu - ci şi popoarelor străine, ca
un domnitor puternic, căruia popoarele de bună
voie s-au subordinat [sic.1 ", ăst fel formându-se „o
alianţă puternică de popoare", ori „un fel de sistem
federativ" - ca în Germania contemporană scrierii,
oferă autorul o analogie uşor de priceput, ~în care
pe lângă împăratul există şi regi, principi". In acest
179

Ibidem, 439.
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Ibidem.
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Ibidem.
18
·' Idem, Sisrema de gubernare a Hunnilor şi deosebi a lui
Arrila. Familia, XXXIII, nr. 45 din 9/21 noiembrie 1897,
534-535.
184
Ibidem.
180
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sistem în care, dată fiind puţinătatea numerică a
hunilor, „regii, cu popoarele lor subjugate ajutau
ca să subjuge alte popoare, şi apoi regii supuşi
administrau tara lor", sub conditia unor prestatii
materiale („porţiă") şi ajutorului militar, era l~c
şi pentru românii organizaţi politiceşte: ,,Astfel
pe timpul lui Attila a fost «Ramung, ducele din
ţara Vlachilor», iară după moartea lui Românii
apar la râul Oltului", căci contra lor (şi a hunilor)
au ridicat apoi acolo „muri (ziduri) de apărare"
(valuri!) 185 •
În alt loc numele Oltului îl explica printr-un
etimon celtic - de rigoare la el! -, proclamând de
sus că modul lui de abordare „e şi unicul metod de
filologia numelor locale, care nu e basat pe presupuneri şi combinări, ci pe base [sic] sigure limbistice",
o pietricică aruncată în grădina lui Hasdeu, a cărui
„explicare nu se nimereşte într-o «istorie critică»" 186 •
Era doar o încercare a penei, pe care o va ascuţi mult
contra aceluia pe care pare că îl percepea ca pe un
inamic personal - în cele stiintifice măcar.
În legătură cu epoca huni~ă, se simţise chemat
să dezlege şi chestiunea „ausonicâ' 187 , mai ales că
„unii explicatori străini, deosebi din timpul mai
nou, neagă că Ausonii din Dacia de pe timpul lui
Attila ar fi fost identici cu Românii seau Valachii" 188 •
Ăst fel de răutăţi interesante, neadevăruri, mai ales
trebuiau combătute şi „fiind că din Români nime
nu s-a ocupat mai din adins cu cestiunea aceasta,
ininteresul adevărului istoric si al istoriei noastre
speciale aveam datorinţa ca a~estei intrebări istorice să-i aducem toate desluşirile posibile." 189
Adecă el (ca de obicei! ... ) urma să analizeze
la modul exhaustiv chestiunea, totuşi atinsă de
unii predecesori, cum indigitează în secţiunea „d)
Studiul scriitorilor Români asupra Ausonilor din
Dacia" 190 , unde sunt arătati Petru Maior, Teodor
'
Aaron şi Vasilie [sic] Maniu ca partizani ai teoriei
romanitătii I românitătii ausonilor, pe când însă
Sincai în Cronica ... , La~rian în Istoria Românilor si
Hasdeu în Istoria critică ... „nu ating nimic desp;e
Ausonii din Dacia". Acuma, Hasdeu avea secţiu
nea ,,Auşoniu" la articolul Bănat din Etymologicum
Magnum 191 , dar n-a vrut Marienescu să i-l pună ...
185
186

Ibidem, 535.
Idem, Numele rîului Olt, ibidem, nr. 9 din 2/14 martie,

După maniera sa, o lua de la începutul începutului, căci „trebue să cunoascem pe Ausonii şi ţeara
lor din Italia, ca în acest mod să luminez nu numai
legătura de sânge, ci şi de nume cu Ausonii din
Dacia" - asadar ab Urbe condita! 192
'
Pe scurt, ,,Ausonia a zăcut în extensiunea
Latium-ului, ori Campania", numele vechi rămâ
nându-i însă „în gura poporului", dar „chiar şi la
, istoricii romani, chiar si
, la cei bizantini" .
Poetii si
Cu Velleius Paterculus dintre clasici în mână, iar
din bibliografia istorică modernă bazându-se
pe Grotefend (citat de patru ori!), Rotteck şi
Mommseu, îi identifica pe anticii ausoni cu oscii,
cu mentiunea
că limba oscă si
,
, latina veche se asemănau, mai urmând apoi şi colonizarea romană
printre acei ausoni, masivă 193 •
Aceste premize stabilite, urmează demonstraţia pe textul lui Priscus şi cu citarea lui Mathias
Bel în ajutor că acela prin Scythia, termen datorat
modei clasicizante a vremii, înţelegea „Hunnia,
adecă Dacia până la lstru seau Dunăre" şi că ăst fel
Plinthas, arătat ca născut în „Scythia" era un roman
din Dacia care îşi căutase fericirea în Imperiul
Roman (de Apus), căci doară „putem vedea
esemple şi azi cum Ausonii trec în România"!! 194
Că romanii erau numiri alternativ si
, ausoni
depuneau mărturie istoricii romani târzii şi cei
bizantini pe care-i cita (pe unii după Grotefend),
Prudentius Aurelius (sec. IV-V), Ioannes Lydos
(sec. VI), Eustatius (sec. XII), Efrem (sec. XIII), cel
din urmă afirmând special că grecii au uzurpat acel
apelativ, iară pe adevăraţii Ausoni seau Romani
i-au numit Valachi" 195 • Q. e. d.: „din toate cele
zise [... ] se vede apriat că sub Ausoni s-au înţeles
numai Romanii; că Priscu Rhetor la 448 d. Cr.
în Dacia a aflat Ausoni, că Ausonii erau poporul
roman respective romanii rustici, ţărani şi supuşi
Hunnilor, iară Romanii în sensul strâns erau
Romanii încă domnitori în imperiul răsăritean
şi apusean" 196 • Era un adevăr eclatant, care ar fi
trebuit recunoscut de oricare exeget de bună credinţă: „Un literat străin ce poartă numai un pic de
simt de onestitate în inima sa; ce are minte cât de
puţină pentru de a pricepe ceva din istoriă, despre
Ausonii din Dacia nu poate scrie altcum, decum e
însăşi istoria" 197 •

.

.

100 şi 102-103.
187

Idem, Ausonii în Italia, Ausonii în Dacia, ibidem, XXX,
nr. 46 din 13/25 noiembrie, 545-546, nr. 49 din 4/16
decembrie, 582 şi nr. 50 din 11/23 decembrie 1894, 594.

Ibidem, nr. 46, 545.
Ibidem.
190
Ibidem, nr. 50, 594-595.
191
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum
Romaniae, voi. III, Bucureşti (1893), col. 3147-3163.
IH
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192

Atanasie Marian Marienescu, art. cit. în loc. cit„ nr. 46,

545.
193
Ibidem, 545-546.
194
Ibidem, nr. 49.
195
Ibidem, nr. 50, 594.
196
Ibidem.
197
Ibidem.

Ausonii, mult invocaţi în sprijinul tezei con- gas1se: „Se vede că Priscus în pasagele aceste nici
tinuităţii, fuseseră semnalaţi în legătură cu solia
nu descrie călătoria, ci ca un estras, îl pune pe
Împăratului Teodosie al II-iea la Attila, ale cărei fugă. Lipsele cele multe din descrierea lui numai
coordonate istorice şi geografice se simţea dator să aşa se pot explica, că Priscus in călătoria sa nu şi-a
le clarifice într-un text structurat destul de curios, fa.cut notitii, si că după călătorie, târziu si numai
cu un preambul, traduceri din Priscus şi schollii ale din aduce;e a~inte si-a lucrat opul, si at~nci fară
sale, sub numele de „Esplicări"numerotate, fară a fi multă grije, căci altc~m despre cele uitate putea să
însă chiar clasicele note 198 •
întrebe pe Maximin, Bigila şi doară pe servitori,
Se autocita mândru, ori cel puţin mulţumit de cari au fost cu solii, deoarece au dus si corturi si
'
'
sine, cu conştiinţa unei datorii împăcate „că Ausonii băgajie multe cu ei." 206
Priscus o mai smintea rău şi prin aceea că „nu
sunt Românii seau Valachii, partea aceasta istorică
am desluşit-o [... ] şi nu mai am să adaug ceva cătră ne spune că ce fel de popoare au trăit sub stăpâ
acel studiu istoric" 199 • Atâta merit avea Priscus, căci nirea lui Attila", abia într-un târziu „aude limba
„pe lângă toate lacunele cele mari din opul său (ce hunnică, gothică şi ausonică, şi astfel Priscus şi din
le voi arăta la locul lor), totuşi a rămas câte ceva şi punctul de vedere etnografic face o descriere cât
de un material preţiut pentru noi. Astfel, de Ausoni de miserabilă, pentru că nu ne spune ceva, cât de
în Dacia aminteşce de trei ori." 200 Alt fel, superfici- puţin, despre poporul Ausonilor seau ausonic, că
alitatea lui Priscus îl chiar înciudează: „descrierea de unde e şi ce limbă are?" Noroc că „totuş se scie
(precum am dovedit [s.m., R. A.] in «Familia» 1894
lui e una din cele mai defectuoase; în toată descrierea nu spune, că călătorit-a vara seau iearna; nu pag. 571 etc.) că a fost limba romană rustică (adecă
ţărănească, poporală) seau valachică şi că Ausonii au
aminteşce de an, lună, zi; nu dă cunoşcinţe precise
fost
Românii, strămosii nostrii. Ausonii la curtile si
geografice şi etnice; trece pe lângă lucruri mari, dar
el nu vede, nu aude, când istoria şi geografia antică, measa lui Attila erau' ca diregători, ostasi si ~ervi,
dar mai ales noi Românii am fi avut mare interes ca căci istorice e dovedit (ce voi pertracta d~os~bit) că
să fie descris ceva mai bine." 201
garda lui Attila era din regii şi principii supuşi şi
Păcătuia Priscus („rău face dară'') şi prin maniera
recunoscuti seau denumiti de el, si că acestia urmati
de ostasi incungiurau p~ Attil; si cur~ile lui" 20 7.
clasicizantă, arătându-i pe huni sub numele de
202
„Pertra~tarea deosebită" avea să se' mate~ializeze în
sciţi „cari pe timpul seu nu esistau" • Nu a men„Sistema de gubernare ... " (v. nota 183, supra).
ţionat nici numele oraşului pe lângă care a trecut
Priscus mai are parte de o şarja în ultima parte
Dunărea, ăst fel „trebue să urmăm unui bloj
[prost, înşelător], - carele sileşce pe scrutatori ca a „serialului" dedicat soliei pe care, totuşi!, numai
să ghicească, că pe unde a fost calea soliei?" 203 Nici
el a relatat-o: „Priscus nu nu spune nimic despre
„râurile nu le-a înşirat bine", adecă în ordinea în călătoria sa de la curţile lui Attila până ce iară trece
care le-a trecut, trebuind a se nevoi el, Marienescu, Dunărea, doară pe la Morava. A trecut ca popa
a face rânduială 204 • Era scandalos: „Cred că fiecare prin raiu [sic!!!]" 208 •
cetitor se va indigna asupra lui Priscus, pentru că nu
lordanes este şi el probozit: a rezumat pe
Cassiodorus „din aducere aminte'', s-a fa.cut
spune numele acelor riuri [spre Curtea lui Attila]
„ridicul" confundându-i pe geţi cu goţii; Meyer's
şi a satului [reşedinţa lui Attila], şi că unde sunt?
Conversations Lexicon este adus martor că lordanes
Mare învăţat mojic a fost el. Azi, dacă un normalist ar călători pe acolo, ar şei mai bine să descrie este „compilatorul cel mai prost" (s. a.). Bref,
geografia locului. Herodot, acele ce le-a văzut ,,Iordanes, ca să apară că şcie ceva de la sine, acele
si auzit, cât de frumos le descrie." 205 Explicatia o ce le-a luat de la alţii le-a intors toate pe dos, şi ca
să îl arăt în adevărata sa figură trebue să zic că se
198
Idem, Solia împăratului Teodosie al II-iea la Attila,
încaltă cu căciula si nădragii îi îmbracă în loc de
ibidem, XXXII, nr. 45 din 10/22 noiembrie, 535-536, nr. 46
cămaşă.[!!] Aşa s-a fa.cut el şi Priscus" 209 • Deşi predin 17/29 noiembrie, 547-548, nr. 47 din 24 noiembrie/6
decembrie, 558-560, nr. 48 din 1/13 decembrie, 570-571,
tindea a se ghida după Priscus, altera textul aceluia:
nr. 49 din 8/20 decembrie, 579, 582, nr. 50 din 15/27
„Iordanes vorbeşce citând pe Priscus. În acest caz
decembrie 1896 591, 594 şi nr. 51 din 22 decembrie 1896/3
a[r fi] fost indatorat ca tecstul să-l scrie din cuvânt
ianuarie 1897, 607.
199
în cuvânt. Combinări supra tecstului apoi e iertat
Ibidem, nr. 45, 535.
200
a face cum vrei.
Ibidem.
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204
205

Ibidem.
Ibidem, 536.
Ibidem, nr. 46, 547.
Ibidem, nr. 47, 559.
Ibidem, nr. 49, 579.

206

Ibidem.

207

Ibidem,
Ibidem,

208
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.

nr.

nr.

50, 591.
51, 607.

Ibidem, nr. 45, 535-536.
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Şi e mare deosebire în tecsturi! După Iornandes
solia cam de pe la Niş va fi sburat cumva din colo de
Tisa, ca apoi să treacă Tisa, Timişul şi Berzava!" 210
E problematic dacă lecţia de metodă servită
retroactiv lui Iordanes va fi avut vreun efect. .. Dar
poate era adresată altor urechi, celor ale lui Hasdeu
în speţă, care este mult muştruluit în acest studiu,
cum voi exemplifica ceva mai la vale.
Pentru stabilirea traiectului soliei apela la geografie (în speţă a Banatului) 211 , pe care tot de una
o recomanda istoricului. Attila se afla în Banat,
unde-şi avea reşedinţa principală („curţile"), ne
încredinţează hotărât Marienescu212 •
Răsfrângea aserţiunea lui Mathias Bel că
reşedinţa ar fi fost în Ungaria propriu-zisă, la
Jaszbereny cum şi c:.ea din Meyer's Lexicon care o
fixa lângă Tokaj2 13 • Işi recunoştea - poate singura
dată! - o limită: „Nici eu nu sunt în stare ca să descopăr locul satului"; totuşi, „aceea o pot combina
că satul a trebuit să fie chiar aproape de Tisa, pe
un şes" din Banat214 • Se interesase pentru împrejurimile de la Tokaj şi Alibunar de la cunoscători
ai locului, interesându-l chestiunea existenţei şi
posibilităţilor de transport ale materialelor pentru

construcţia reşedinţei2 15 •
Cei care aduseseră mălai,
(dar se scapă şi că „a putut

verosimil de mei soliei
fi malaiu din faina de
cucuruz"!) au fost „de bună seamă Ausonii" 216 ,
adecă fireşte românii care erau singurii agricultori
ai locului, câmpeni şi nu retraşi în munte, căci
cu migratoii I sub ei se putea trăi, chiar huni să fi
fost (cf. nota 207, supra). Ba încă hunii „şi limba
ausonică in Dacia au invăţat-o de la Ausoni seau
Românii din Dacia. Aceea că cuceritorii au invăţat
limba supuşilor se dovedeşce din mulţi secuii şi
multe tări";
Mathias Bel si
,
, altii
, erau în rătăcire afirmând că hunii au învăţat eventual limba ausonică
în Italia, căci aceea nu a putut-o permite cronologia mişcărilor lor, expusă succint; bine că măcar
se recunoştea că ausonica era limbă romanică, se
consolează cu acest punct câştigat217 •
Ca (mai) toate studiile sale despre epoca veche,
şi acesta conţine exerciţii etimologice fastidioase,
cum cele despre numele râurilor din Banat218 •
Pe etimologii si chestiuni istorice se răfuieste
'
'
în repetate ocazii cu Hasdeu. Era o ripostă pe
210
211
212
213
214
215
216
217
218

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

222

nr. 47, 559.

558.
nr. 46, 547.
nr. 49, 579.
582.
579, 582.
nr. 47, 560.
nr. 50, 594.
nr. 47, 559.

care o anunţase cu un an înainte: „B. P. Hasdeu
în «Cuvintele din bătrâni» în «Istoria critică a
Românilor>> şi în «Magnum Etimologicum»
explică multe nume de localităţi de pe teritoarele
pe unde locuesc Românii, şi din acele mai multe
le-am studiat şi eu, dar aflu că fară de bază adeseori
le-a încâlcit în slavism. De voiu avea viaţă, voiu
pertracta despre acele esplicări." 219
În „Solia ... ", după ce evidenţiază lacunele,
confuziunile si
textelor lui Priscus
' inadverdentele
,
şi Iordanes, îl ia la rând, cu delicii, pe Hasdeu,
care a atacat problema, „precum îl arată scrierea
[.,Românii bănăţeni. .. "] fară ca să fie cetit opul
întreg al lui Priscus şi fară ca să fie cercetat valoarea critică a scrierii lui Iordanes, - chiar aceea, ce
lordanes a schimonosit din Priscus, Hasdeu schimonoseşce în altă formă, o apucă de basa scrierii sale şi ne causează o nouă încurcătură in date
istorice şi geografice", iar după ce unii cercetă
tori unguri „mai adeseori toate le-au incălcit mai
tare, apoi Hasdeu a adaus o teorie şi confusiune
nouă" 220 •

Pe Marienescu pur şi simplu îl „prinde groaza''
analizând textul lui Hasdeu, „care ce face cu Priscus?
ii dărăbureşce [îmbucătăţeşte, R.A.] în nenumerate
părţi şi apoi schimbând părţile de la locul lor, îşi
construeşce o altă figură; adecă datele din Priscus
le mestecă, ca pe nişte cărţi de joc, şi precum se
sfetesc [amestecă, R. A.] aşa le inşiră şi explică'.
Ăst fel punea reşedinţa lui Attila pe lângă Vârşăţ
- pe când el, Marienescu, dovedise că nu acela era
locul, urmând pas de pas solia. Deci „aşa se vede că
Hasdeu din principiul seu adoptat nu ar avea voie
ca să călătorească cu Priscus şi cu noi mai de parte,
si
, ca să nu se urească singur să-l lăsăm in resedinta
,
'
acea de lângă Vârşeţ a lui Attila, seau ca pe strateg
să-l lăsăm pe Culă, ca să privască in imperiile de la
apus şi de la resărit, şi noi să călătorim cu Priscus
mai departe" - zeflemiseşte Marienescu 221 •
Idem, Scrisoare către Sofroniu Liuba şi Aureliu !ana,
simili Prefaţă la iidem, Topografia satului şi hotarului Măidan,
Caransebeş 1895, X; monografia comportă ca appendix
la 135-321 materialul lui Atanasie Marian Marienescu
Studiu despre celţi şi numele de localităţi, iar la 322-324 un
Epilog al aceluiaşi. Exemplarul de la Biblioteca Judeţeană
,,A. D. Xenopol" Arad poartă dedicaţia autografa „Stimatului
coleg/ Xenopol/ [ss] Dr At. Marienescu''.
220
Idem, „Solia„.", în loc. cit., nr. 45, 536. Trimiterea se face
la Bogdan Petriceicu Hasdeu, Românii bănăţeni din punct
de vedere al conservatorismului dialectal şi teritorial. AAR,
Memoriile Secţiunii litera [MSL], ser. II, tom. XVII, 18951896 şi în extras, Bucureşti 1896, vezi şi în Scrieri istorice,
ed. cit„ voi. II, 158-226 (secţiunea disputată ,,Auşoniu" la
193-206).
221
Atanasie Marian Maricnescu, op. cit. în loc. cit„ nr. 46,
548.
219

Hasdeu a învălmăşit ordinea râurilor traversate
de solie - restabilită de el, Marienescu! - pentru că
„şi-a băgat în cap că reşedinţa lui Attila a fost pe
la Alibunar, şi pentru aceasta a trebuit toate să le
incoviă, macar-să se rupă" 222 •
Se face un inventar al „minunilor scrierii" lui
Hasdeu privitoare la traiectul soliei, harta lui fiind
desfiinţată şi era de-a dreptul „superfluu a mai face
observaţiunea că combinările lui H[asdeu] n-au
basă reală" 223 .

Alte contre şi zeflemele încasa Hasdeu pentru a fi
din substantivul Auson, adjectivul Auşoniu, o
inventie a lui, atribuindu-i si o etimologie fantezistă
'
şi prezentându-şi conjecturile neverosimile asupra
relaţiilor lui Priscus cu ausonii drept certitudini 224 •
Criticile lui Hasdeu la adresa lui Petru Maior,
Treboniu Laurian si Otrocotsius (favorabil tezei
româneşti) erau excesive, nedrepte şi nefundamentate. Aşa în cât, deşi acela „are minte mai ageră,
capul mai plin de şciinţă decât foarte mulţi literati, [români]", i se serveste
, o lectie
, de conceptie
,
şi metodă, sub numele de „critică scurtă", anume:
„cerind studiile sale, vedem că în scrierile sale îi lipseşte o sistemă organisătoare de materiile ce stau
strîns in legătură şi are o manieră nepracticabilă.
Anume tema studiului nu o determinează precis,
aşa precum se află ea in autorii vechi, ci impleteşce
in ea combinaţiunile sale proprii, cu sine însuş
intregeşce pe autorii vechi atunci când dânsul,
ca scrutător şi comentator trebue să se retragă in
linia a doua, şi de aci să vorbească despre tema din
autorii vechi. Un ego al seu predominează in toate
lucrările, iară combinaţiunile sale prea adeseori
sunt ipotese şi nu esplicări, când ipotesele mai mule
incâlcesc şi lucrarea şi priceperea cetitorilor, mai
ales amestecând si materii, ce nu se tinde temă" 225 .
Frumoasă profesiune de credinţă, de ataşament
faţă de o istorie impersonală, aproape positivistă,
explicativă şi mai că „serială" (vezi tema!), asemenea oareşce adevăr în ce priveşte metoda hasdeeană. Dar atitudinea nu era cu totul olimpiană,
căci mai sus se scăpase când lua apărarea înaintaşi
lor: „Maior şi Laurian sunt literaţi de frunte, şi nici
nu se cade ca fără sfială să-i punem la pământ. Aşa
a fa.cut H[asdeu] cu mine si cu altii" 226 .
lnitial
relatiile dintre Marienescu si Hasdeu
'
au fost amiabile. La dezbaterea din 1883 privind
publicarea manuscrisului volumului I din Mitologia
română, Hasdeu a propus editarea textului depus
făcut,

.

.

.

.

.
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Ibidem, nr. 47, 559.

223

Ibidem,

224

nr.

48, 570-571.

Ibidem, nr. 50, 594.
m Ibidem, nr. 51, 607.
226
Ibidem.
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la Academie în 1880 sub egida acesteia, eventual
în Anale227 (a apărut în 1884 cu titlul Cultul păgân
şi creştin, tomul I, Serbătorile şi datinele romane
vechie2 28 ).
Tot Hasdeu îl propusese membru al comisiei
didactice, în care a si fost ales. Dar si-a agoni•
'
sit, probabil, prima bilă neagră de la Marienescu
atunci când, prezentând cele 30 de balade din
ciclul Novăceştilor trimise de acela spre avizare, a
propus publicarea în Anale, însă fără notele însoţitoare229. Le socotea „adevărat poporane", chiar
dacă autorul şi-a permis unele remanieri, dar din
comentarii „multe nu pot susţine o critică severă",
respectiv - la altă ocazie - că „introducerea care
preceda colecţiunea şi notele cari o urmează tractează mitologie şi filologie în mod cu totul necorespunzător"; Alecsandri, şi mai drastic, se opunea cu
totul publicării, socotind baladele doar „basate pe
poesia poporală", însă „desfigurate", o „lucrare de
fantasia" şi secţia decide în final, unanim, nepublicarea ciclului, pe când plenul îl accepta, însă fără
notele la care Marienescu ţinea, pledând pentru ele
într-un memoriu si verbal lui Vichentie Babes230 .
'
'
Hasdeu a recidivat când Marienescu a aşternut Academiei studiul „De patria veche a Dacilor
în Asia şi de însemnătatea numelui Dac", exprimându-si prin scrisoare dorinta
de a-l ceri în
'
sedintă publică, ceea ce initial i s-a aprobat 231 .
'
'
'
Dar la sedinta din 18 ianuarie 1884 Hasdeu se
opune prezentării în şedinţa Academiei şi tipăririi
pentru că „acest memoriu păcătuesce prin aceia că
se basează pe învătatii din secolii trecuti,
' a căror
valoare este redusă la zero în şciinţa modernă",
dând exemple convingătoare se vede, de vreme ce
„Academia aprobă în unanimitate conclusiunea
D-lui Hasdeu" 232 •

.
. .

..

AAR, ser. II, tom. V, secţ. I, Partea administrativă şi
dezbateri, 1882-1883, şedinra din 23 martie 1883 a secţiu
nilor istorică şi literară, Anexa C, 71-72.
228
Ibidem, 50 (şedinţa ordinară din 21 martie 1883 ).
229
Ibidem, 69 (şedinra din 2 aprilie 1883).
230
Ibidem, tom. VII, 1884-1885, 13, 76-78, 145 (şedinrele
din 12 octombrie 1884, 28 februarieşi 1martie1885). Pentru
atitudinea inirial favorabilă, apoi negativă a lui Hasdeu faţă
de Novăceşti vezi Doina Babeu, Pagini lingvistice, Timişoara
(1999), 155-157 (studiul Bogdan Petriceicu Hasdeu şi contemporanii săi bănăfeni).
231
AAR, tom. VI, 1883-1884, 76 şi 131 (şedinţa ordinară
din 27 martie 1884 şi şedinţa secţiunii istorice din 31 martie
1884).
232 Ibidem, tom. VII, 1884-1885, 17 (şedinţa din 18 ianuarie
1885). De notat că - din solidaritate bănăţană! - Vasile Maniu
se oferise anterior să cerească studiul în locul autorului în
şedinţa publică (ibidem, 152, „Raportul secretarului Secţiunii
istorice").
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Nu Fiu să-şi fi publicat în altă parte acel studiu,
deci ignor ce „patrie asiatică" le-a atribuit dacilor şi
ce combinaţii etimologice fa.cea pe seama numelui
lor (manuscrisul s-ar putea afla în arhiva Academiei).
În alt loc le stabilea apartenenţa în cadrul neamurilor arice, din Europa însă: „Dacii si, Getii
, au fost
popoare din cracul thracic'', iar la rândul lor „Thracii
[... ] se consideră de un crac al neamului illiric" credea! Din „Thraci nu a rămas nici o populaţiune,
ci s-au slavizat" 233 • Pentru procesul romanizării nu
opera decât cu celţi şi iliri, nu i-a implicat în ea nici
pe tracii balcanici, nici pe cei nord-dunăreni, getodacii -, iar Hasdeu era de părere opusă (cea preluată
şi de istoriografia actuală).
Am fa.cut această digresiune pentru a evidenţia „etiologia" ostilităţii lui Marienescu faţă de
Hasdeu. Omul s-a simţit profund lezat şi, dacă
până atunci nu prea dăduse pe la Academie, cu atât
mai puţin a fa.cut-o în anii următori incidentelor
mai sus pomenite.
Amarul pentru refuzul tipăririi Novăceştilor l-a
vărsat într-o serie de articole la Luminatoriul, vituperante la adresa lui Alecsandri şi mai ales Hasdeu,
dar dojenind şi înaltul for, pe care le-a strâns în
broşura Novacescii cinci ani inaintea Academiei
Române (Timişoara 1886).
A mai revenit, într-un articol aparte, la
Niebelungenlied, pentru Ramung, fireşte, spre a
documenta I demonstra o dată în plus prezenţa
nord-dunăreană a românilor în timpul lui Attila, şi
încă organizaţi politiceşte 234 (autocitându-şi studiile
·
Ausonu·· ... "„, So1.1a ... "ş1· „s·1stema... ")235 .
antenoare„,
Era aceeaşi conştiinţă naţională care-l motiva,
căci „toţi avem datorinţa de a scruta datele istorice ce se referează la istoria noastră vechiă, ca să
o lămurim", iar tema abordată răspundea cerinţei,
fiind „apriat că aceasta epopeiă germană ne interesează", datorită amintirii acolo a Ţării Valahilor şi
principelui Ramung2 36 .
S-a documentat mulţumitor, socotea, în bibliografia germană a temei, înşirând patru titluri,
dintre care unul era Meyer's Lexicon pe carel invoca
adesea237 •
Cam (foarte) afară de subiect, nu se poate abţine
a deduce, şi cu ajutorul lui Obermiiller, numele
Nibelung pe filieră celtică, mai adăugând şi el cam
în genul etimologiilor populare, iar en passant le dă
peste nas unora pe care nu-i agrea: „slavii cari pe

timpul Hunnilor încă nu se arătaseră în Europa,
nasul în chestiunea filologică" 238 •
Ramung (sau Ramunc) se origina, fireşte, în
Roman, forma respectivă explicându-se prin aceea
că „şi în epopeiă şi în istorie se află şi alte nume personale cu forma: unc ori ung'', cum „şi în cuvintele
comune" specifice idiomurilor germane 239 •
După ce reproduce şi traduce „din epopeiă datele
ce ne interesează, anume: şepte versuri din cântecul
al XII-iea", cele în care apare ducele Ramung din
Ţara Valachilor cu cei 700 de oameni (călăreţi) ai
săi, concluzia e îmbucurătoare şi pentru germani şi
pentru români: „Din mult am comunicat pe scurt
aceea ce a trebuit ca să putem cunoaşce esenţia
şi natura epopeiei Nibelungenlied; şi ca şi noi cu
Germanii să ne convingem că epopeia peste tot e
basată pe istoriă şi pe geografiă şi că pentru aceasta
cuprinde în sine şi un dat de mare preţ istoric,
anume că pe timpul lui Attila erau Români adecă
Valachi în Dacia, că au avut ducele lor şi acesta cu
Valachii sei a luat parte în suita lui Attila" 240 .
Marienescu avea o înaltă idee despre contribuţiunile sale istorice, autocitându-şi unele studii în
cele următoare, cum văzurăm chiar mai sus (cf. nota
235, supra), dar şi recomandându-le cu alte ocazii,
ori reproşând că nu au fost consultate, ca în cazul
unei cărţi prezentate pentru premiere la Academie,
pentru care a dresat referatul (negativ). Concedea
acolo să şi-l alăture pe Hasdeu (!): „Autorul trebuia
să cerceteze, că oare alţi Români scris-au ce-va
despre această materie, şi dacă au scris, să-i Întreacă
în descoperirile istorice. Aşa d.e.: B. P. Hasdeu în
Istoria critică a Românilor, la pag. 100: Arabisarea
Românilor în Nibelungenlied. Dr. At. Marienescu:
Românii în Nibelungenlied (Familia, an. 1898,
pag. 339); Ausonii în Italia, Ausonii în Dacia
(Familia, an.1894, pag. 545), pentru că într' adevăr
pe timpul lui Attila erau Valachi în Dacia" 241 • A
contat aceasta, nu mă îndoiesc, pentru concluzie:
„Autorul pentru năzuinţa sa şi pentru unele lucrări
şi explicări nemerite merită toată lauda, dar opul
său insinuat la premiu nu se poate recomanda" 242 •
Tipul de discurs istoric al lui Atanasie Marian
Marienescu este, fireşte, datat, inclusiv ca articulare, sintaxă, vocabular, şi era revolut încă la epoca
formulării sale.
Este însă o mostră interesantă de persistenţă a
concepţiei post-luministe, venită din partea unui

Atanasie Marian Marienescu, Studiu despre celţi şi numele
139.
234
Idem, Românii în Nibelungenlied de pe timpul Hunnilor.
Familia, XXXIV, nr. 29 din 19/3 I iulie 1898, 339-340, 342.
235
Ibidem, 339.

238

233

de

236
237

localităţi,

Ibidem.
Ibidem, 340
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(şi

notele 1-3 la col.I).

încă şi-au băgat

239
240
241

Ibidem.
Ibidem, 342.
Ibidem.

Idem, Raport [pentru concursul de premiere] la E.
Grigorovirza, Românii în monumentele literare germane medievale, în AAR, ser. II, rom. IV, (1901-1902), 493.
242
Ibidem, 495.

autodidact cu deschidere spre folclor (poate şi sub
influenp climatului romantic), lingvistică, istorie,
unde a încercat să documenteze teza continuităţii
româneşti, în materie de etno-geneză negând însă
aportul substratului dacic, pe care îl substituia prin
celţi şi iliri, cei din urmă c~ procent mai mare în
cadrul romanitătii sudice. lnsă, mai nou, cehii,
'
'
„preferaţii" lui Marienescu, care pleda românitatea daco- si macedo-românilor si deci unitatea lor
'
'
de esentă, sunt instrumentari după disparitia lor
'
'
'
din zonă, de mult, pentru a nega con-substanţialitatea celor două ramuri ale romanităţii, de la nord
şi sud de Dunăre.
lată ce scrie un istoric sârb, mai mult sau mai
puţin improvizat: „vlahii nu sunt români, ci o etnie
aparte, în pofida faptului că limba lor este aproape
identică'', şi aceasta pentru că vlahii - adecă romanicii sudici, totusi!
- „sunt urmasii
tracilor, cehilor
'
'
,
[s.m., R.A.] şi ai slavilor de sud, în timp ce românii
sunt urmaşii dacilor şi daco-geţilor, astfel că este
absolut clar că vlahii nu sunt români, ci o etnie
separată"; şi tot aşa „originea elementelor romane
în mentalitatea, limba şi obiceiurile vlahilor trebuie
căutată în rădăcinile lor celte [s.m., R.A.] şi nu în
romanizarea Balcanilor, pe care cotropitorii romani
au încercat să o finalizeze fără prea mare succes şi
fără consecinţe durabile". Rămâne deci stabilit că
„prin simbioza moesilor, a triballilor şi a celţilor
apar vlahii" 243 . Numai la ăst fel de sucire nu cred că
s-ar fi putut aştepta Marienescu!
De altfel, posteritatea a fost dese ori aspră cu
el, Ioan Dimitrie Suciu socotindu-l un continuator al lui Bojâncă în ale istoriei, „care în cercetă
rile lui fără metodă şi fără o cultură de specialitate,
ajunge la rezultate bizare", fiind totuşi „unul din
acei «diletanţi folositori», cari la sfârşitul veacului
trecut [al XIX-iea) erau în număr destul de mare în
Ardeal [ ... )", care „a atins toate genurile literare şi
de aceea n-a reuşit în nici unul." Acest exeget trece
peste „ciclul" continuităţii, cum l-am numit eu
convenţional, şi negând vre o valoare studiilor din
„ciclul al doilea", al Întemeierii Ţării Româneşti se
opreşte la Istoria Română naţiunală, o biată „compilaţie după cronica lui Şincai, fără vreo valoare
ştiinţifică"; tot aşa, „ca filolog a atins o mulţime
de chestiuni [ ... ] ajungând la rezultate bizare cari
nu mai pot sta azi în faţa criticei" 244 • O execuţie
în toată regula! Fie spus în treacăt, Şincai era mult
pozitiv valorizat de amicul şi colegul academician
Duşan Vojislav, Etnogeneza apariţiei vlahilor: Vlahii şi
popoarel.e balcanice, Negotin (2004), passim, apud George
Damian, „Teorii antiromâneşti: vlahismul şi moldovenismul",
în Ziua, XIV, nr. 4172 din 1-2 martie 2008, 13.
244
Ioan Dimitrie Suciu, op. cit„ 100-101, 372.

al lui Marienescu, bănăţanul Vichentie Babeş, care
îi dedicase chiar, în 1841, oda Lauda divului hronic
român Gheorghe Şincai fi tânguirea românimei după
dânsul!
La trecerea în veşnicie a lui Marienescu, organul
Astrei, în al cărui Comitet central a activat o vreme,
i-a dedicat un cumpănit necrolog:
,,În partea primă a acestui an au dispărut
dintre noi doi bărbaţi vrednici: octogenarul
Dr. At. M. Marienescu, jude de tablă în pensiune
şi membru activ al Academiei Române şi publicistul Silvestru Moldovan. - Dr. Ar. M. Marienescu
făcea parte din acea pleiadă de bărbaţi, cari pela
mijlocul veacului trecut căutau prin toate mijloace
să contribuie la luminarea şi înaintarea poporului
nostru. Prin scrieri poporale, prin lucrări beletristice în versuri şi în proză, prin manuale şcolare el
caută să sprijinească năzuinţele spre progres ale
neamului nostru din această ţară. Lucrările sale
de căpetenie însă sunt colecţiile sale folcloristice (Balade şi Colinde, tipărite în Pesta, 1859;
Balade poporale, istorice şi mitologice, Viena
1867; «Descoperiri mari», 14 poveşti publicate
şi explicate, între anii 1870-79, în foile: Albina,
Familia şi Foişoara Telegrafului Român), şi studiile sale istorice şi linguistice, cu care s-a ocupat
în partea din urmă a vietii sale si care i-au deschis
'
'
porţile «Academiei Române» («Vieaţa şi operele
lui P. Maior», discurs de recepţiune ca membru
activ al Academiei Române, 1883; «Cultul păgân
şi creştin», 1884; «Studiu despre Celţi şi numele
de localităţi», 1895; «Dialectul român-bănăţean»,
1902; «Despre articul şi declinaţiune», 1903;
«Luteranismul, calvinismul şi introducerea limbii
române şi bisericile din Ardeal», 1902; «Ilirii,
Macedo-Românii şi Albanezii», 1904 etc. - De
bună seamă nu toate aceste lucrări vor rămânea
pe vecie; ceeace va rămânea însă pururea din fiinţa
sufletească a răposatului At. M. Marienescu, va fi
amintirea unui om activ şi cinstit şi a unui Român
vrednic, care a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru
înaintarea neamului său" 245 •
Din micro-bibliografie observăm că lipseşte mai
toată opera istorică, respectiv cele două „cicluri",
cel al continuităţii şi cel „muntenesc", iar apoi
că sunt considerate mai mult eforturile şi bunele
intenţii, decât realizările ...

243

245

[Horia Petra-Petrescu?,] Dr. Atanasie Marian Marienescu
Silvestru Moldovan. Transilvania, XLVI, nr. 1--6 din l iulie
vechi 1915, 78.
şi
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THE VISIONS OF ATANASIE MARIAN
MARIENESCU UPON THE OLO HISTORY
OF THE ROMANIAN PEOPLE
(Abstract)
Atanasie Marian Marienescu (1830-1915) was
born in Lipova, a region of Banat, at that time provin ce
of Habsburg Hungary, in the family of a lower middle
class craftsman. He studied law in Pest and after which
he exercised the profession oflawyer but especially that
of judge, for a while, making himself well known as
publicist or in some other fields, especially in folklore
and history, reason for what he was chosen member of
the Romanian Academy.
As a self-educated historian, he dealt in a series
of articles with the matter of the formation of the
Romanian people, based on the colonisation of Dacia,
subsequent the conquest of I 06 after Christ, in his own
conception, with Italic, Illyric and Celtic elements,
what he tried to prove on linguistic bases. Just like the

226

representatives of the enlightenment of Transilvania
who greatly influenced him (Petru Maior, Gheorghe
Şincai, Samuel Micu) he thought that the Dacians had
been exterminated in the war so they had not their own
part in the ethnic-genesis of the Romanian people.
Further he tried to plead the continuity of the roman
element at the North of the river Danube, umil the
V-th century based on all the known historical sources,
entering into polemics with the stranger historians who
sustained the contrary, but also with the contemporary
Romanian historians who interpreted in a different way
some of the sourses.
He was very categorica! and self-possessed, considering that he solved the questions he was dealt with, for
good.
His conception, a mixture of post-enlightenment
and romanticism is well dated just like his writings
which remains very interesting for that period, being
distributed in many presrigious reviews of the epoch.
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AUGUSTIN WEBER
(1833-1909)*
Nicoleta Toma-Demian ··
Cuvinte cheie: Augustin Weber, capelan, împăratul Maximilian I, Mexic (Al doilea Imperiu), Ordinul imperial „Maria
de Guadalupe", decoraţii şi monede mexicane, colecţia Muzeului Banatului Timişoara
Keywords: Augustin Weber, chaplain, Emperor Maximilian I, Mexico (The Second Empire), mexican imperial order
„ Our Lady of Guadalupe", mexican decorations and co ins, collection ofthe Banat Museum in Timişoara

el care avea să fie cunoscut de către contemporani drept „capelan al împăratului
Maximilian I al Mexicului", Augustin Weber 1 (sau
Veber Ăgoston în forma maghiară) s-a născut în
6 septembrie 1833 în Banat, la Sânpetru German
(Deutschsanktpeter), în familia lui Weber Peter şi
Berenc Katalin. După cursurile gimnaziale dintre
anii 1845-1853, au urmatîntre 1853-1857 studiile teologice la Timişoara, la 27 aprilie 1857 Weber
fiind hirotonisit preot romano-catolic.
În acelaşi an şi-a început activitatea la Jimbolia
(Hatzfeld), unde a rămas până în 1860, când a intrat
ca preot militar (capelan de front) în armata austriacă. Iniţial a fost capelan în Regimentul nr. 43 (de
la 1 martie 1860), deplasându-se odată cu acesta
pe coasta Dalmaţiei, la Split (Spalaro)2, Dubrovnik
(Ragusa), Kotor (Cattaro), Sibenik (Sebenico) şi
Zadar (Zara), iar ulterior în Regimentul nr. 29,
staţionat la Veneţia, apoi la Padova.
Avea 31 de ani când în 1864 a fost numit de
către Maximilian de Habsburg3, fratele mai tânăr

C

· O variantă a acestui articol a fose prezentară la Sesiunea
ştiinţifică anuală de istorie, ediţia a XV-a, Timişoara, 30 noiembrie 2005.
·· Muzeul Banatului Timişoara, P-ţa Huniade nr. l, 300 002;
e-mail: nicoledemian@gmail.com.
1
Dare biografice despre Augustin Weber se găsesc în
Schematismus 1892, 290; Schematismus 1894, 18, 99;
SzentkLiray 1898, 521 şi nota 3; Schematismus 1907, 12, 239;
Matrikelbuch .. „ 115, nr. 9; Temesvdri Hirlap, an 7, nr. 27
(4 februarie 1909), 4; Temesvdrer Zeitung, an 58, nr. 27 (4
februarie 1909), 4; Perri 1983, 6; Petri 1991, 345, 346; Petri
1992, 2042; Pitzer 1998, XX, XXI (lb. germană), LI-LII
(lb. engleză); Bruckenau 1999, 137, 138-139.
2
Alături de denumirea actuală a unor localităţi, menţionăm
în paranteză şi al re denumiri cunoscute ale acestora, întâlnire
în bibliografia consultată.
3
Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg (6 iulie 1832,
Schi:inbrunn, Viena - 19 iunie 1867, Queretaro, Mexic),
arhiduce de Austria, împărat al Mexicului între 1864-1867.

Interesat de navigaţie, a inrrat în 1851 în marină ca locotenent pe fregata Novara, urcând rapid în ierarhie: în 1854
era contraamiral, iar în 1856 viceamiral. Inteligent, ambiţios,
cultivat, pasionat de artă, literatură şi ştiinţă, colecţionar, a
călătorit mult: în Grecia, Asia Mică, Palestina, Egipt, Algeria,
Spania, Brazilia. A fost iniţiatorul expediţiei ştiinţifice de
mare succes în decursul căreia fregata Novara a navigat în
jurul lumii între 1857-1859. În 27 iulie 1857 s-a căsătorit cu
prinţesa Marie Charlotre (1840-1927), unica fiică a regelui
Leopold I al Belgiei (cunoscută apoi ca împărăteasa Carlota
a Mexicului), stabilindu-se iniţial la Milano, apoi la Castelul
Miramar lângă Trieste, construit pentru ei între 1856-1860.
Propunerea împăratului Franţei, Napoleon al III-iea, de
a fi împăratul Mexicului avea să-i schimbe viaţa. Între 18571860 în Mexic se desfăşurase un război civil între conservatori
şi liberali, iar în 1858 preşedintele ţării fusese ales liberalul
Benito Juarez. În conflict au intervenit şi unele state europene, ca Franţa, Spania şi Marea Britanie, care au trimis trupe
în Mexic, interesate în recuperarea unor mari datorii. În urma
intrării trupelor franceze în capitala Mexicului în iunie 1863,
preşedintele Juarez se retrăsese în nordul ţării, iar Napoleon
al III-iea vroia să-l înlocuiască cu un monarh pro-francez.
Maximilian a refuzat iniţial şi abia în 3 octombrie 1863, când
o delegaţie mexicană a venit la Miramar şi i-a oferit personal
coroana Mexicului, a acceptat-o, însă doar cu condiţia
organizării unui referendum, care să-l confirme ca împărat.
La 10 aprilie 1864 Maximilian era proclamat împărat al
Mexicului, după ce renunţase cu o zi înainte la dreptul de
succesiune la tronul Austriei. Era recunoscut de srarele europene, dar nu şi de S. U.A., care îl susţineau pe preşedintele
Juarez. Ajuns în Mexic, Maximilian nu s-a bucurat de larga
susţinere la care se aştepta şi a fost instalat doar cu sprijinul
numeroaselor crupe franceze. Confruntat cu numeroase
probleme, îndeosebi financiare, cu ostilitatea populaţiei, cu
un război de gherilă, cu pierderea sprijinului conservatorilor
datorită ideilor sale liberale, cu retragerea trupelor franceze
din Mexic în 1866 (Spania şi Marea Britanie îşi retrăseseră
trupele încă din 1862), Maximilian a refuzat să părăsească
Mexicul şi şi-a mobilizat puţinele trupe rămase.
În iulie 1866, Carioca a călătorit în Europa pentru a
cere sprijin pentru soţul ei, dar a fose refuzată pe rând de
Napoleon al III-iea, de Franz Joseph I şi de papa Pius al
IX-iea. Problemele ei psihice, apăru re în urma acestei misiuni
nereuşite, s-au agravat şi nu şi-a mai revenit vreodată. Nu
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al împăratului Franz Joseph I, capelan de front al
Corpului austriac de voluntari pentru Mexic şi
prezentat personal papei Pius al IX-lea 4• A activat
iniţial la Ljubljana (Laibach), apoi la Trieste, iar
după proclamarea lui Maximilian împărat în 1O
aprilie 1864, Weber l-a însoţit în Mexic 5 împreună cu Corpul de voluntari, trecând prin oraşele
Veracruz6 , Orizaba, Cordoba, Puebla şi Mexico, în
aşa-numita „aventură mexicană" 7 terminată tragic
pentru Maximilian. Numele lui Weber apare într-o
listă de ranguri a ofiţerilor din Corpul austriac de
voluntari, publicată la Puebla în 1866, fiind menţionat capelan de rangul I (din 1 ianuarie 1865) 8 •
S-a întors în Europa în 24 februarie 186?9,
printre ultimii din Corpul de voluntari, când situaţia în Mexic devenise complet nesigură şi timp
de trei ani a continuat să fie capelan de front în
s-a mai întors în Mexic, petrecându-şi restul vieţii în diverse
castele din Belgia.
În Mexic situaţia era disperată, trupele republicane
cucereau oraş după oraş, iar Maximilian se retrăsese la
Queretaro. Asediat de republicani timp de 72 zile, oraşul
a fost cucerit în urma unei trădări în 15 mai 1867, iar
Maximilian a fost arestat, judecat de către o curte marţială şi
condamnat la moarte. Deşi au existat numeroase intervenţii
pentru graţierea lui, a fost executat prin împuşcare în 19 iunie
1867, împreună cu doi generali de-ai săi, pe un deal aflat
lângă Queretaro, numit Cerro de las Campanas. În toamna
aceluiaşi an, corpul său neînsufleţit a fost transportat cu
fregata Novara de către viceamiralul Wilhelm von Tegettholf
din Mexic la Trieste, de unde a fost dus la Viena. Depus iniţial
în Biserica Minoriţilor, a fost mutat apoi în cripta imperială
din Biserica Capucinilor din Viena. Relaţiile diplomatice
între Austro-Ungaria şi Mexic, suspendate timp de 33 ani,
au fost reluate abia în septembrie 1901. În acelaşi an, pe
locul execuţiei împăratului Maximilian s-a ridicat o capelă
memorială. Kahl 2007, 1067-1090 (http://www.bautz.de/
bbkl/m/maximilian_v_me.shtml, accesat în ianuarie 2009),
cu o excelentă prezentare a vastei bibliografii existente despre
Maximilian până în anul 2007.
4 Szentk.laray 1898, 521, nota 3.
5 Se spune că însemnările sale de călătorie publicate în
paginile ziarului Idok Tanuja din Pesta au fost cele mai interesante articole ale anului 1864. Szentklaray 1898, 521, nota 3.
6
Împăratul Maximilian şi împărăteasa Carlota au părăsit
castelul Miramar în 14 aprilie 1864 şi au plecat spre Mexic
la bordul fregatei Novara, sosind în 28 mai 1864 în portul
Veracruz.
7 http://www.austro-hungarian-army.co. uk/ mexican/
mxmain.htm {accesat în noiembrie 2005 şi ianuarie 2009).
8
Rangs- und Eintheilungsliste sămmtlicher Herrn Stabs- und
Ober-Ojfiziere und Parteien des kais. mexicanischen Corps dsterreichischer Freiwilliger, Puebla, 1866; vezi http://www.austrohungarian-army.eo.uk/mexican/mxranklist.htm {accesat în
noiembrie 2005 şi ianuarie 2009).
9 Data întoarcerii lui Weber în Europa este ambiguă. Anton
Peter Petri afirmă că Weber s-a întors în 24 februarie 1867
(Petri 1992, 2042), dar conform altor surse bibliografice,
Weber ar fi părăsit Mexicul doar după moartea lui Maximilian.
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diverse oraşe: Zagreb (Agram), Petrovaradin (azi
parte a oraşului Novi Sad), Linz şi Cracovia.
După zece ani de peregrinări prin Europa
şi dincolo de Oceanul Atlantic, Augustin Weber s-a
întors definitiv în Banat în anul 1870. După o scurtă
perioadă petrecută la Sântana Nouă (Neusanktanna)
ca preot administrator (septembrie 1870 - aprilie
1871), de la 1 mai 1871 Weber a fost timp de
unsprezece ani preot în Pişchia (Bruckenau). Date
fiind amintirea încă recentă a evenimentelor din
Mexic, destinul tragic al împăratului Maximilian, dar
mai ales statutul de fost capelan al acestuia, Weber
se bucura deja de o anume recunoaştere în rândul
contemporanilor. Fapt sesizabil atât în volumul
publicat de Szentklaray Jeno în 1898 despre istoria
parohiilor din dieceza Cenaclului, în care, scriind
despre parohia din Pişchia (Bruckenau), îl evidenţia
pe Augustin Weber 10 , cât şi în formularul de răspuns
la chestionarul istorico-arheologic al Muzeului
Bănăţean, unde învăţătorul Petru Weber din Pişchia
nota în 1928, pe baza informaţiilor lui Szentklaray,
următoarele: „... însemnat este Weber Augustin
(1871-1882) 11 , care era şi în Mexico cu împăratul
M~imilian şi a fost lângă el până la omorârea lui" 12 •
ln 18 ianuarie 1882 Weber ajungea la Săcălaz
(Sackelhausen), parohie în care a rămas până la
sfârşitul vieţii, în 1909. Însemnările sale despre
anumite subiecte legate de istoria comunităţii
locale, ca de exemplu despre şcoala din sat sau
despre situaţia economică de aici la sfârşitul sec.
al XIX-iea, redactate în cei 27 de ani cât a stat la
Săcălaz, rămân importante, fiind cuprinse în diferitele monografii ale comunei 13 •
În 1896 (sau 1906) a primit titlul de
„Ehrendomherr" 14, iar în aprilie 1907 a serbat
jubileul de aur: 50 de ani de activitate ca preot. În
acelaşi an, în 19 iunie, la comemorarea a 40 de ani
de la moartea împăratului Maximilian, a oficiat un
recviem solemn în Biserica Capucinilor din Viena.
Decorat cu Ordinul mexican imperial „Maria de
Guadalupe" (rang de cavaler) şi cu medalia comemorativă franceză a expediţiei din Mexic (1862-1863),
Szentk.laray 1898, 521 şi nota 3.
Se referă la perioada în care Weber a fost preot în Pişchia.
12
„Răspuns la chestionarul istorico-arheologic al Muzeului
Bănăţean. Comuna Pişchia, jud. Timiş-Torontal", rubrica
referitoare la biserica din sat, 4 (MBT, col. Istorie, nr. inv.
10
11

21.823/566).
13
Pitzer 1998, LI!, LIII.
14 Ehrendomherr - titlu onorific în cadrul Bisericii romanocatolice însemnând „membru de onoare al capirlului
domului". Era acordat de către episcopul unei dieceze pentru
merite deosebite în cadrul diecezei, dar se putea acorda şi
membrilor altor dieceze. Din nou, sursele bibliografice sunt
contradictorii în ceea ce priveşte anul acordării acestui titlu
lui Weber.

a fose totodată membru al Academiei „Quiritum" din
Roma. Cele două decoraţii, pe care le vom prezenta
în detaliu în rândurile de mai jos, se pot observa
într-o focografie 15 a lui Augustin Weber anexată
acestui studiu (Pl. I). De altfel, în 1891, în timpul
vizitei împăratului Franz Joseph în Timişoara, Weber
a fose remarcat de acesta datorită decoraţiilor sale.
Întrebat de Franz Joseph de unde are decoraţiile,
Weber a răspuns că de la împăratul Maximilian, pe
care l-a însorit în Mexic, iar împăratul, amintindu-si
'
'
de soarta tragică a fratelui său, s-a întristat.
S-a stins din viaţă în 1 februarie 1909 16 la
Săcălaz, la vârsta de 76 de ani, după o lungă suferinţă, în urma unei pneumonii. A fost înmormântat cu mare fast în 4 februarie 1909 în cimitirul
de acolo, în prezenţa a numeroşi oameni care l-au
cunoscut şi respectat 17 •
A fose membru al Societăţii Muzeale de Istorie
şi Arheologie din Banat timp de 37 ani, de la înfiincarea acesteia în 1872 18 până la sfârsicul vierii sale,

În februarie 1909 19 • Îl regăsim prin~re cei p'rezenţi
în 25 iulie 1872 în sala de festivităţi a Prefecturii
comicacului Timiş (personalităţi ale oraşului invitate de prefectul Orm6s Zsigmond), la şedinţa
de constituire a Societăţii de Istorie şi Arheologie
15
Fotografia originală se află în coleqia Episcopiei romanocatolice din Timişoara, în Cronica Episcopiei. Mulţumim
în mod deosebit Excelenţei Sale, dr. Martin Roos, episcop
romano-catolic de Timişoara, pentru copia acestei fotografii
şi pentru informaţiile legate de Augustin Weber şi vizita
împăratului Franz Joseph în Timişoara în 1891, consemnate
de asemenea în Cronica Episcopiei.
16
Matrikelbuch „., 115, nr. 9. Am putut consulta registrele
decedaţilor din Săcălaz, aflate în arhiva Parohiei romanocatolice din Timişoara-Mehala, datorită amabilităţii d-lui
preot Gheorghe Augustinov, căruia îi adresăm mulţumiri.
Decesul a survenit în data de 1 februarie 1909, la ora
23 şi 15 minute (necrologul lui Augustin Weber, DJTAN,
fond Colecţia de documente a MBT, d. 856/ 1909, f. 9), fapt
ce a generat confuzii în bibliografie: AIMBT, fond SMIA,
Registrul membrilor SMIA (f.a.): "Weber A„ decedat în 4
februarie 1909"; TRET S.N„ XXV (1909), III-IV, 163 (4
februarie 1909); Petri 1992, 2042 (2 februarie 1909); Pitzer
1998, 795, nr. 147 (I pe 2 februarie 1909).
Alte referiri succinte la decesul lui Weber în: AlMBT,
fond SMIA, d. mai/1909 (actele adunării generale anuale din
2 mai 1909), f. 12; TRET S.N., XXV (1909), III-IV, 182,
185; TRET S.N., XXVI (1910), I-IV, 172.
17
Matrikelbuch „„ 115, nr. 9; Temesvdri Hirlap, an 7, nr. 28
(5 februarie 1909), 3; Temesvdrer Zeitung, an 58, nr. 28 (5
februarie 1909), 4. Slujba de înmormântare a fost oficiată de
preotul Bauer Gyărgy, ajutat de alţi patru preoţi.
18
AIMBT, fond SMIA, Registrul membrilor SMIA (f.a.):
Weber Ăgoston.
19
Numele lui se afla încă pe lista membrilor SMIA la jumă
tatea anului 1908: Veber Agoston, preot în Săcălaz. TRET
S.N„ XXIV (1908), I-II, 183.

din Banat (devenită din 1885 Societatea Muzeală
de Istorie şi Arheologie din Banat) 20 • A devenit
membru al Societăţii nou înfiinţate încă de atunci,
numele lui apărând deja pe lista oficială a membrilor prezentată în adunarea generală de organizare a
SIA din 7 septembrie 1872 21 •
Prezenţă constantă, dar extrem de discretă,
între membrii SIA (apoi SMIA), Weber a donat în
câteva rânduri obiecte, medalii şi monede muzeului timişorean. Prima sa donaţie importantă
a constat în obiecte aduse de el din Mexic, care,
prezentate în adunarea generală anuală a SIA din
1 iunie 1881, au reprezentat o adevărată "surpriză
plăcută" pentru cei prezenţi 22 • Prezentate de către
secretarul SIA la modul general, piesele urmau
să fie descrise amănunţit în următoarele adunări
lunare ale Societăţii. Se spunea că Weber, capelan
al curţii imperiale şi preot în Pişchia, a donat mai
multe medalii mari, monede mici din argint cu
panglici, transformate în mărturii de botez, tocul
de scris din argint al fostului secretar al împăratului
Maximilian, precum şi alee rarităţi 23 •
Dar abia în adunarea lunară SIA din 25 octombrie 1882, piesele donate de Augustin Weber, ajuns
între timp preot în Săcălaz, au fost prezentate ceva
mai detaliat. Era vorba de tocul de scris al fostului
secretar al împăratului Maximilian, pater Augustin
Fischer, primit ca amintire de Weber de la acesta,
apoi de trei monede mexicane mici din argint, din
Puebla, transformate în mărturii de botez24 şi de o
ţigară de foi „puros" 25 din anul 1866 din Mexic 26 •
AlMBT, fond S!A, d. 1/1872 (procesul-verbal al adunării
de constituire SIA din 25 iulie 1872), f. 9: Weber Agoston,
preot în Pişchia, cavaler al Ordinului Guadalupe. Pentru
constituirea SIA vezi Toma 1996, 217-227 şi Medeleţ-Toma
1997, 13-14.
21
AlMBT, fond SIA, d. 2/ 1872 (procesul-verbal al adunării
generale de organizare SIA din 7 septembrie 1872), f. 7 v.:
Weber Ăgoston, preot în Pişchia, capelan onorific al curţii
imperiale. În acelaşi dosar se află şi varianta tipărită a acestui
proces-verbal, unde numele lui Weber apare la p. 11 (lb.
maghiară) şi la p. 22 (lb. germană) cu aceeaşi titularură.
22
Medeleţ-Toma 1997, 29.
23 AlMBT, fond S!A, d. 5/1881 (actele adunării generale
anuale din 1 iunie 1881), f. 36 v.; TRET, VII (1881), III,
150; Delmagyarorszdgi Lapok, an II-X, nr. 138 (18 iunie
1881), I.
24
Exista obiceiul ca unor monede perforate să li se ataşeze
panglici de mătase pentru a fi oferite în dar participanţilor
la botezul unui copil. În general, erau comandate de naşii de
botez. Pe panglică se scria numele naşilor, numele copilului
botezat, data naşterii şi cea a botezului.
25 Denumire generică în lb. spaniolă pentru ţigările de foi;
poate avea şi sensul de ţigări produse din tutunul provenit
dintr-o singură pră.
26
Registrul de inventar I al MBT, 40, nr. vechi inv. 473-478;
Delmagyarorszdgi Lapok, an III-XI, nr. 249 (29 octombrie
1882), 1; TRI:.'T, IX (1883), I, 29.
20
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Fiecare dintre cele trei monede era perforată, având
câte o panglică de mătase: prima monedă
(de 5 cent.) avea o panglică roşie, a doua monedă,
o panglică galbenă, iar a treia monedă (încadrată
într-o ramă din sârmă fină aurită), o panglică albastră. Faptul că piesele mexicane donate de Weber au
stârnit senzatie
apărută în
' o demonstrează si
, stirea
,
Delmagyarorszdgi Lapok cu unele detalii în plus:
tocul de scris era din os şi avea penip detaşabilă
din aur (?), iar ţigara de foi era „uriaşâ' 27 •
Tot din seria pieselor aduse de Weber din Mexic
fa.ceau parte şi două monede: 1 peso din argint şi
1A dolar (quarter dollar) S.U.A. din argint, pe care
acesta le-a donat muzeului împreună cu o monedă
de 20 krajczar din 1848 din argint ~i cu două
bancnote turceşti, fară alte detalii 28 • In schimb,
medaliile donate de el se refereau la personalităţi
din Imperiul austro-ungar: medalia logodnei printului
mostenitor
Rudolf cu Stefania (cu calenda,
,
rul anului 1881 pe revers), o medalie cu toartă în
amintirea căsătoriei celor doi în 10 mai 1881 (cu
legenda în lb. maghiară) şi o medalie din bronz
emisă de Academia Maghiară de Ştiinţe în 1880 în
amintirea contelui Szechenyi Istvan (1791-1860),
fondatorul Academiei 29 •
În următorii ani, stabilit deja la Săcălaz, Weber
a mai donat muzeului timişorean monede descoperite de el în zona Pişchiei, pe vremea când era preot
acolo: o monedă mică din argint din 1571 a lui
Maximilian al II-iea (1564-1576), trei monede din
argint a câte 3 groşi ale regelui polonez Sigismund
al III-iea din anii 1594, 1597 şi 1599 30 ; o poltura
emisă de Iosif I în anul 1710 31 şi o monedă turcească, fară alte detalii 32 •
Chiar si
vietii
, spre sfârsitul
'
, s-a gândit la Muzeul
de Istorie şi Arheologie din Timişoara, incluzându-l
în testamentul său alături de alte 25 de persoane
si institutii diverse (biserici, scoli, societăti) 33 .
ataşată

J

27

J

,

,

Delmagyarorszdgi Lapok, an III-XI, nr. 249 (29 octombrie

1882), 2.
28

Delmagyarorszdgi Lapok, an III-XI, nr. 250 (31 octombrie
1882), 1-2; TRET, IX (1883), I, 30, 31.
29
TRET, IX (1883), I, 30. În prezenc, în colecţia de medalii
a MBT există mai multe exemplare ale celor trei medalii
(nr. inv. 36, 64 şi 140), astfel încât nu se poate stabili exact
care sunt medaliile donate de Weber.
30
TRET, X (1884), II, 89 (adunarea lunară SIA din 30 ianuarie 1884).
31
TRET, X (1884), II, 97 (adunarea lunară SIA din 26
martie 1884).
32 TRET S.N, II (1886), I, 44 (adunarea lunară SMIA din
30 decembrie 1885).
33 Nu am avut la dispoziţie testamencul lui Weber, ci doar
Hotărârea Judecătoriei din Timişoara, departamentul
Moşteniri, din 1O martie 1909, prin care cele 26 de persoane
şi instituţii erau anunpre că sunt moştenitori ai lui Weber.
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La două luni după decesul lui Weber, secretarul
Berkeszi Istvan, care era şi custodele muzeului,
anunţa în adunarea lunară SMIA din 2 aprilie
1909 că muzeul era menţionat în testamentul lui
Augustin Weber, fost preot în Săcălaz, iar cei prezenţi îl delegau să participe la discuţiile oficiale
legate de lăsământul acestuia 34 • O primă înfaţişare
urma să aibă loc în data de 7 iunie 1909 la biroul
notarului public dr. Telbisz Imre din str. Huniade
nr. 6, et. I, din cartierul Cetate, după cum reiese
dintr-o înştiinţare sosită pe adresa muzeului 35 •
Situaţia - care iniţial părea simplă - s-a complicat datorită revendicării a două acţiuni, de 200
coroane fiecare, cuprinse în mod greşit în averea
defunctului supusă succesiunii 36 • Nu cunoaştem
toate detaliile, dar procesul de clarificare a moşte
nirii Weber a durat trei ani, deoarece abia în aprilie
1912 a fost emisă hotărârea definitivă prin care
toate decoraţiile lui Weber, precum şi „cele 21 de
monede vechi din argint şi bronz, fară valoare", păs
trate până atunci în custodie judiciară, se dădeau
Muzeului de Istorie şi Arheologie din Timişoara 37 .
Astfel, în adunarea lunară din 15 noiembrie
1912, piesele din moştenirea Weber intrate în
colecţia muzeului erau prezentate destul de concis
de către Berkeszi (probabil uşor frustrat de aştep
tarea îndelungată!), care afirma că cele mai valoroase piese erau: „talerul de argint" (1 peso) emis
de împăratul Maximilian în 1866 şi o monedă de
V2 dolar (half dollar) american din 185738 •
Despre decoraţiile lui Weber nu se spunea
nimic, iar o informaţie mai târzie a lui Berkeszi,
potrivit căreia din moştenirea Weber au mai intrat
în colecţia muzeului patru monede şi decoraţii
mexicane în anul 191439 , este de natură să încurce
Este interesant faptul că pe această listă figurează şi două
persoane din Sânpetru German, Weber Anna şi Weber Istvan,
fără a putea însă stabili gradul lor de rudenie cu Augustin
Weber. AIMBT, fond SMIA, d. martie/! 909 (filele dosarului
nu sune numerotate).
34
Ibidem, d. aprilie/1909, f. 1 v.
35 Ibidem, d. mai/ 1909: înştiinţarea din 29 mai 1909 emisă
de biroul notarial dr. Telbisz Imre.
36
Cele două acţiuni, emise de Banca Economică a Ungariei
de Sud pe numele lui A. Weber, au fost donate de către acesta
în 1901 minorelor Szentpeteri Mariska şi Luiza, fiicele lui
Szentpeteri Antal din Timişoara, un nepot al lui Weber. În
final, acesta a avut câştig de cauză, obţinând cele două acţiuni
în valoare totală de 400 de coroane. DJTAN, fond Coleqia de
documente a M BT, d. 602/ 1912, f. 3-3 v.
37 Ibidem, f. 1-1 v: Hotărârea Judecătoriei din Timişoara
privind lăsămâncul defunctului Weber Ăgoston din Săcălaz
din 20 aprilie 1912.
3R AIMBT, fond SMIA, d. noiembrie/1912, f. 8.
39 TRET S.N, XXXI (1915), I-IV, 126 (adunarea generală
SMIA din 16 mai 1915, raportul secretarului-şef Berkeszi
despre activitatea SMIA în anul I 914).

şi mai mult lucrurile. În final, nu ştim exact când
au ajuns decorariile lui Weber în colecţia muzeului (în 1912 sau în 1914), dar am aflat despre
ce decorafii era vorba. Într-un catalog al pieselor expuse în vitrinele numismatice ale muzeului, întocmit de Berkeszi între 1905-1909, dar
completat şi ulterior acestei date, acesta a notat
în dreptul a patru piese că au aparrinut răposa
tului Augustin Weber, preot în Săcălaz: „ordinul
mexican «Guadaloup» (nr. vechi inv. 1053);
medalia expedifiei franceze în Mexic, cu portretul lui Napoleon al III-iea, cu panglică (nr. vechi
inv. 1054); medalie papală, cu portretul papei Leo
XIII (nr. vechi inv. 1055) şi medalia de bronz jubileul de 50 de ani al împăratului Franz Joseph
I (nr. vechi inv. 1056)" 40 •
Pornind de la aceste informafii, am reuşit să
identificăm cele patru piese în colecţia de medalii a
MBT. Dacă identificarea primelor două piese a fost
simplă, nu acelaşi lucru se poate spune despre ultimele două, în colecţia MBT existând două medalii
ale papei Leo al XIII-iea (1878-1903) şi mai
multe exemplare ale medaliei austriece „Signum
Memoriae" (1898) 41 • Din nefericire, nu cunoaştem
împrejurările în care i-au fost acordate lui Weber
aceste două medalii.
În aceeaşi vitrină numismatică (nr. II), în care
erau expuse decorariile din colecţia muzeului,
pe rândul al IV-iea se aflau medalioanele religioase. Printre ele se găseau şi cele trei monede
mexicane mici, mărturii de botez, donate de
Weber în iunie 1881 şi prezentate în adunarea
SIA din 25 octombrie 1882. După aproape trei
decenii, încă se ştia că au fost aduse din Mexic de
Augustin Weber, care a fost „secretarul" (sic!) lui
Maximilian în anii '60 ai secolului al XIX-iea. Se
pare că două dintre cele trei monede erau de „5
cent. 1864", conform însemnărilor lui Berkeszi,
40

Berkeszi 1905-1909: piesele erau expuse în vitrina numisnr. II, pe rândul al III-iea, la nr. 26--29 (4 buc.).
41
Medalia papei Leo al XIII-iea a fost emisă la aniversarea
jubileului de aur (50 ani) al episcopacului său (în 1893,
deşi nu este clacată explicit), fiind opera gravorului icalian
Francesco Bianchi (1842-1917). Medalia este argintată, de
formă rotundă (diam. 31 mm), cu toartă şi inel de prindere,
dar lipseşte panglica (care era jumătate galbenă, jumătate
albă). În prezent se păstrează la nr. de inv. 1056. Este considerată o medalie papală rară.
Medalia „Signum Memoriae", cum mai este cunoscută
medalia jubileului de 50 ani a încoronării împăratului Franz
Joseph (1898), este din bronz, de formă rocundă (diam. 34
mm), cu panglică triunghiulară roşie (varianta pentru militari). Piesa este foarte bine păstrată (nr. inv. 295). Pe panglica
roşie este scris cu cerneală neagră nr. vechi de inventar „ 1056",
acesta fiind principalul element de identificare că decoraţia a
aparţinut lui Augustin Weber.
matică

care mai nota că la două piese se păstra panglica,
dar la a treia lipsea 42 .
În prezent, dintre piesele mexicane donate sau
lăsate mostenire de Weber, în colectia MBT se
'
mai păstrează o singură monedă de 5 centavos din
argint, emisă de împăratul Maximilian în 1864 în
atelierul monetar din Mexico. Lipseşte panglica, dar
faptul că este perforată, iar descrierea corespunde
sunt argumente care ne îndreptăfesc să afirmăm că
este una dintre cele trei monede mexicane de mai
sus donate de Weber în 1881. La aceasta se adaugă
cele două decorafii ale lui Weber legate de Mexic,
pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Ne-am oprit atenria doar asupra pieselor mexicane, atât datorită rarităţii lor în colecţiile muzeale
din România, cât mai ales datorită faptului că le
considerăm definitorii pentru perioada mexicană
( 1864-1867) a viefii lui Augustin Weber, când a fost
capelan al împăratului Maximilian, în timpul efemerei existenfe a celui de-al doilea Imperiu mexican.

.

Ordinul imperial „Maria de Guadalupe"
(El Orden Imperial de Nuestra Seiiora de
Guadalupe) 43
A fost înfiinpt în 9 noiembrie 1821 cu titlul
de Imperial Orden de Guadalupe de către Agustfn
de Irurbide, cel care avea să fie primul împărat al
Mexicului în 1822, pentru a-i recompensa pe cei
care au adus servicii deosebite statului, dar statutele s-au publicat abia în 20 februarie 1822.
Cuprindea iniţial o clasă superioară: „Gran Cruce"
(Mare Cruce), care se acorda doar membrilor
seniori ai familiei imperiale si unor clerici seniori si
'
trei clase ordinare: 1. „Caballero de la Gran Cruce"
- 50 buc.; 2. „Caballero de Numero" - 100 buc.
şi 3. „Caballero de Supernumerario" - nelimitat.
Ordinul a dispărut în 1823, după abdicarea lui
Agustin de Iturbide.
A fost reînfiinţat de către generalul Antonio
Lopez de Sanra Anna în 19 noiembrie 1853 cu

.

Berkeszi 1905-1909: vitrina numismatică nr. II, rândul al
IV-iea, nr. 11 (3 buc„ nr. vechi inv. 474 şi 475).
43
O documentată şi amănunţită prezentare a Ordinului
imperial de Guadalupe, înfiinţat în 1821, la Zârate Toscano
1995, 191-220, care tratează pe rând originile ordinului,
înfiinţarea acestuia în 1821, caracteristici, membri, ceremonii şi ritualuri în cadrul ordinului, însă doar în timpul lui
Agustfn de Iturbide. Vezi şi http://www.royalark.net/Mexico/
mexico6.htm (accesat în iunie 2009) pentru informaţii despre
Ordinul de Guadalupe în cele trei perioade de existenţă ale
sale. Informaţii succinte despre Ordinul de Guadalupe în
timpul împăratului Maximilian mai apar la Martin 1914,
171 (http://www.archive.org/details/rexts, accesat în ianuarie
2009).
42
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ticlui de Nacional y Distinguida Orden Mexicana de
Guadalupe, cuprinzând trei clase: 1. „Gran Cruce"
(Mare Cruce); 2. „Comendador" (Comandor) şi
3. „Caballero" (Cavaler), dar a dispărut în august
1855, după înlăturarea lui Santa Anna de la putere.
Reînfiinpt în 30 iunie sau 1 iulie 1863 prin
decret de către guvernul imperial provizoriu, la 1O
aprilie 1865 a fost modificat pentru ultima oară
de către împăratul Maximilian. Ordinul, devenit

El Orden Imperial de Nuestra Senora de Guadalupe,
se acorda - pentru servicii deosebite aduse statului
- în două variante, militară şi civilă, fiind împăr
tit
, în cinci clase: 1. „Gran Cruce" (Mare Cruce) 30 buc.; 2. „Grande Oficial" (Mare Ofiţer) - 100
buc.; 3. „Comendador" (Comandor) - 200 buc.;
4. „Oficial" (Ofiter) - 500 buc. si 5. „Caballero"
(Cavaler) - neli~itat. Însemnul ~rdinului în varianta militară avea pe revers inscripţia „Al patriotismo heroico", în timp ce varianta civilă purta
inscripţia ,,Al meri to i virtudes".
Ordinul a dispărut definitiv în 1867, după
moartea împăratului Maximilian şi căderea celui
de-al doilea Imperiu mexican.
Exemplarul Ordinului de Guadalupe din colecultima perioadă de existenţă a
acestui ordin (1865-1867), fiind vorba de varianta
pentru civili, datorită inscripţiei de pe revers.
Însemnul se prezintă sub forma unei cruci
cu patru braţe puternic evazate, din argint aurit
şi email verde, alb şi roşu, cruce ce suprapune o
cunună formată dintr-o ramură de măslin în stg.
şi un~ de palmier în dr., legată în partea inferioară. Intre braţele crucii se află câte un man unchi
de cinci raze aurite, iar la capetele braţelor crucii
sunt plasate opt sfere mici din argint aurit.
Însemnul este surmontat de vulturul mexican
imperial, încoronat, cu aripile desfăcute, ţinând
şareele în cioc.
ln medalionul central oval de pe avers se află
imaginea în relief din email colorat a S. Maria
de Guadalupe, ocrotitoarea Mexicului 44 , pe fond
de email alb, înconjurată circular de inscripţia în
lb. spaniolă: RELIGION INDEPENDENCIA
UNION *, cu litere aurii pe fond de email verde.
Pe medalionul central de pe revers se află inscripţia
în lb. spaniolă, pe 4 rânduri, cu litere aurii pe fond
de email alb: AL I MERITO I Y I VIRTUDES.
ţia MBT datează din

Considerată de la mijlocul sec. al XVlll-lea ocrotitoarea
Mexicului, Santa Maria de Guadalupe este sărbătorită anual
în 12 decembrie. Imaginea ei, păstrată în prezent în noua
Bazilică din capitala Mexicului, este poate cea mai cunoscută
imagine religioasă şi culturală a Mexicului, având o valoare
excepi:ională pentru catolicii mexicani şi nu numai. Mai este
considerată şi ocrotitoarea copiilor nenăscui:i.

44
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Însemnul surmontat de vultur este atasat
, de
panglică printr-un inel de prindere cu diametrul de
12,4 mm. Panglica originală, lată de 37 mm, este
albastră cu câte o bandă lila de 6,5 mm pe fiecare
margine şi are aplicată o rozetă cu dimensiunile de
26 x 28 mm, având aceleaşi culori ca şi panglica.
Se purta pe partea stângă a pieptului, după cum
se poate observa din fotografia lui Augustin Weber
(PI. I).
AR aurit şi email colorat; L - 60 mm (incluzând şi vulturul); I - 35,5 mm; panglică originală
cu rozetă;
Provenienţă: lăsământul Augustin Weber; piesa
a intrat în col. MBT în 1912 sau 1914 (nr. vechi
de inv. 1053);
MBT, col. de medalii, nr. inv. 1316; stare de
conservare foarte bună (PI. II).

Medalia comemorativă franceză a expedidin Mexic (Medaille commemorative de
l'expedition du Mexique) 45
ţiei

Instituită

de împăratul francez Napoleon al
Iii-lea prin decret imperial în 29 august 1863
pentru a-i onora pe cei care au luptat în Mexic,
această medalie s-a acordat împreună cu o diplomă
tuturor participanţilor la operaţiunile militare
din Mexic46 • Deşi iniţial medalia era destinată să
acopere doar perioada preconizată a campaniei
militare (anii 1862-1865), din cauza prelungirii operaţiunilor până în 1867, în final s-a bătut
pentru întreaga perioadă 1862-1867. Realizată de
gravorul general al Monetăriei din Paris, AlbertDesire Barre47 , medalia prezintă trăsăturile generale ale medaliei comemorative a campaniei din
Italia, realizată în 1859. În afară de varianta oficială
a medaliei, semnată Barre, mai există cinci variante
emise în diverse scopuri 48 •
45

http://www.austro-hungarian-army.co. uk/ mexican/
mxfrench.htm (accesat în noiembrie 2005 şi ianuarie 2009);
http://www.france-phaleristique.com/mexique.htm (accesat
în ianuarie 2009).
46
Numărul celor care au luat pane la campania din Mexic
este estimat la circa 38 OOO de oameni.
47
Albert-Desire Barre (6 mai 1818 - 29 decembrie 1878),
pictor de scene istorice şi medalist francez. Elev al lui P.
Delaroche şi al Şcolii de Arte Frumoase, i-a urmat tatălui său,
Jean-Jacques Barre, în funcţia de gravor general al Monetăriei
Statului în anul 1855, îndeplinind această funcţie până în
1878. I se atribuie realizarea monedelor celui de-al doilea
Imperiu cu efigia laureată a lui Napoleon al III-iea. Benezit
1999, 780.
48
Există trei variante semnate: SACRISTAIN; E. FALOT;
E.F. (Eugene Farochon) şi una nesemnată, realizată de obicei
în afara Frani:ei. În general, aceste variante erau realizate pentru
a fi vândute veteranilor la retragerea din armată. În fine, mai

Exemplarul păstrat în colecţia MBT face parte
chiar din prima serie, cea datată între anii 18621863, fiind vorba de varianta oficială a medaliei,
realizată de Barre.
Av.: Capul laureat al lui Napoleon al III-iea, în
profil spre stg., înconjurat de legenda în lb. franceză: NAPOLEON III (în stg.), EMPEREUR
(în dr.). Sub efigie, numele gravorului: BARRE49 .
Totul într-o cunună de lauri, legată în patru locuri
cu câte o panglică încrucişată.
Rv.: Legendă centrală pe 5 rânduri, într-un
medalion delimitat de un cerc liniar, indicând
numele principalelor bătălii: CUMBRES I

CERRO • BORREGO I SAN - LORENZO
I PUEBLA I MEXICO (dedesubt o ancoră 50 ).
Medalionul central este înconjurat de legenda
circulară în lb. franceză: * EXPEDITION DU
MEXIQUE *în partea de sus şi anii: 1862 • 1863
în partea de jos. Totul este încadrat într-o cunună
de lauri identică cu cea de pe avers. Pe panglica
încrucişată din partea de jos a cununii se află o
contramarcă dreptunghiulară cu un cap de vultur,
reprezentând marcajul pentru titlul argintului.
Medalia era ataşată de panglică printr-un inel
de prindere cu diametrul de 15,4 mm. Pe panglica
medaliei de culoarea fildeşului, lată de 35-36 mm,
este reprezentat un vultur maro, cu aripile desfacute, privit din faţă, cu capul întors spre dr. (privitorului), care ţine un şarpe verde în cioc şi în gheare,
având în spate o cruce a Sf Andrei, cu un braţ de
culoare roşie şi unul de culoare verde, late de câte 5
mm. Panglica medaliei din colecţia MBT era bine
păstrată, dar fragmentară, lipsind partea din spate a
acesteia, cu aceeaşi reprezentare a vulturului.
AR; formă rotundă; 30,4 mm; muchie netedă;
panglică originală fragmentară, restaurată 51 ;
există

o variantă a acestei medalii, din bronz argintat, bătută în
1963 pentru comemorarea luptei de la Camerone (30 aprilie
1863), considerată momentul naşterii gloriei eterne a Legiunii
Străine Franceze. h ttp://www.austro-hungarian-army.eo.uk/
mexican/mxfrench.htm.
49
Au existat trei gravori francezi cu numele de Barre: JeanJacques Barre (1793-1855), care a avut doi fii, Jean-Auguste
Barre (1811-1896) şi Albert-Desire Barre (1818-1878).
Thieme-Becker 1908, 528-529; Zador-Genthon 1965, 167;
Benezit 1999, 780, 781. Bibliografia consultată îl desemnează pe Albert-Desire Barre ca gravor al acestei medalii, vezi
şi mpra, nota 47.
50
Între 1855-1879 marca gravorului general al Monetăriei
Franfei era ancora (Krause-Mishler 2001, 321), în acest caz
fiind vorba de marca lui Alberr-Desire Barre.
5 ' Panglica a fost restaurată de către d-na dr. Hedy M-Kiss,
expert restaurator-textile în cadrul Laboratorului zonal de
restaurare-conservare al MBT, care a conservat şi panglica
Ordinului de Guadalupe, pentru care îi mulfumim în mod
deosebit.

Provenienţă: lăsământul Augustin Weber; piesa
a intrat în col. MBT în 1912 sau 1914 (nr. vechi
de inv. 1054);
MBT, col. de medalii, nr. inv. 1283; stare de
conservare bună (PI. III).
Monedă 5 centavos, Mexic (Al doilea
Imperiu, 1864-1867), Maximilian52

Av.: Vultur încoronat cu aripile desfacute, privit
din faţă, capul întors spre dr. (privitorului), stă pe
un cactus, ţinând un şarpe în cioc şi în gheare. In
partea de sus, legendă semicirculară în lb. spaniolă:
IMPERIO - MEXICANO, în partea de jos, două
ramuri legate cu o panglică.
Rv.: 5 I CENT. (abrevierea de la CENTAVOS)
I 1864 (anul emiterii) I M (marca atelierului
monetar Mexico), totul într-o cunună de lauri.
AR 903 %o; Av/Rv -Jt; 1,33 g; 14,4 mm;
muchie zimţată;
Krause-Mishler 2001, 863, nr. 385.1;
Provenienţă: donaţia preotului Augustin Weber
din 1iunie1881; prezentată în 25 octombrie 1882
(nr. vechi de inv. 474 sau 475);
Col. numismatică MBT, nr. inv. 128/ 1; monedă
transformată în mărturie de botez: perforată, panglica lipsă (PI. IV) 53 •
În februarie 2009 s-au împlinit o sută de ani
de la moartea lui Augustin Weber. Am încercat să
reconstituim, ca într-un puzzle, pe baza a numeroase şi disparate informaţii, a pieselor donate sau
lăsate prin testament muzeului nostru, cât mai
multe aspecte din biografia aparte a acestui om,
martor al unor evenimente istorice deosebite din
a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Piesele
52

Moneda de 5 centavos din argint s-a bătut între 18641866 în toate cele patru monetării care lucrau pentru

împăratul

Maximilian: Mexico, Guanajuato, San Luis Potosf
Zacatecas. Denk 1997, 10-11; Krause-Mishler 200 l, 863.
Chiar dacă aveau titlul argintului şi greutatea identice
cu monedele republicane şi se remarcau prin frumusefea
designului, monedele imperiale au fost acceptate într-o mică
măsură în circulafie, deoarece nu aveau gravat titlul argintului
şi erau bătute cu un diametru mai mic decât cel obişnuit,
dar şi din cauza unor sentimente ostile ale populafiei fafă de
monarhie. http://www.cmm.gob.mx/imperios.html (accesat
în februarie 2009).
53 În încheiere, dorim să mai adresăm mulfumiri d-nei
Maria Mîfu, expert restaurator ceramică-metal în cadrul
Laboratorului zonal de restaurare-conservare al MBT, pentru
curăfarea medaliei franceze şi a monedei mexicane; d-lui
Milan Şepepn, forograf la MBT, pentru forografierea digitală
a pieselor şi realizarea planşelor care ilustrează acest studiu;
colegului Raoul M. Şeptilici pentru fotografierea monedei de
5 centavos şi colegului Valentin Cedică pentru traducerea în
lb. engleză a rezumatului.
şi
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mexicane păstrate în coleqia Muzeului Banatului
din Timişoara amintesc de episodul mexican al
vieţii lui Augustin Weber, episod care, prin exotismul, efemerul si tragismul său, fascinează si azi în
aceeaşi măsură ca în trecut.

.

.

septembrie 2009

Martin 1914
P. F. Martin, Maximilian in Mexico. 7he story of
the French intervention (1861-1867), Londra (1914),
(h ttp://www.archive.org/ details/ texts).
Matrikelbuch ...
Matrikelbuch der Verrstorbenen in Sackelhausen,
1895-1934, band VI B. Arhiva Parohiei romano-catolice din Timişoara-Mehala.

Abrevieri

AIMBT - Arhiva

istorică

a Muzeului Banatului din

Timişoara

DJTAN - Direqia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale
MBT - Muzeul Banatului din Timişoara
SIA- Societatea de Istorie şi Arheologie din Banat
SMIA - Societatea Muzeală de Istorie şi Arheologie din
Banat
AR-argint
Av. - avers
col. - coleqie
d. - dosar
dr. - dreapta
f. - filă
f.a. - fără an
g- grame
inv. - inventar

L- lungime
I- lăţime
mm - milimetri
nr. - număr
Rv. - revers
SN - serie nouă
st. - stânga
v. - verso
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AUGUSTIN WEBER (1833-1909)
(Abstract)
The author attempts to gather as many data as
possible in order to reconstitute the peculiar biography of Augustin Weber (PI. I), the one known by
his contemporaries as "chaplain of Maximilian I,
Emperor of Mexico". He was born on September 6,
1833 in Deutschsanktpeter (Banat, nowadays Sânpetru
German). Following the secondary school education between 1845 and 1853, he studied Theology
in Timişoara (1853-1857) and, on April 27, 1857,
he was ordained as Roman Catholic priest. Between
1857 and 1860 he served in Hatzfeld (nowadays
Jimbolia). In 1860 he joined the Austrian army as
field chaplain, serving initially in the 43'd Regiment,
along the Dalmatian coast, in Spalato (Split), Ragusa
(Dubrovnik), Cattaro (Koror), Sebenico (Sibenik)
and Zara (Zadar). Subsequendy he served in the 29'h
Regiment, stationed in Venice and Padua.
In 1864 he was appointed field chaplain of the
Austrian Volunteers Corps for Mexico by Maximilian
von Habsburg (1832-1867), younger brother of
Emperor Francis Joseph I, and introduced to Pope Pius
IX. He initially served in Laibach (Ljubljana) and in
Trieste. Following the proclamation of Maximilian as
Emperor on April 1O, 1864, he joined his expedition to
Mexico, together with the Volunteers Corps, through
the ciries of Veracruz, Orizaba, Cordoba, Puebla and
Mexico. The so-called "Mexican adventure" ended rragically for Maximilian.
He came back to Europe in 1867, when situation
în Mexico became completely unsafe, among the last
of the volunreers. For three years he continued to serve
as field chaplain in severa! cities: Agram (Zagreb),
Petrovaradin (Novi Sad), Linz and Krak6w. ln 1870 he
definitively returned to Banat. ln 1870 and 1871 he
served as administrative priest in Neusanktanna (nowadays Sântana Nouă). Between 1871 and 1882 Augustin

Weber functioned as priesr in Bruckenau (nowadays
Pişchia), and from 1882 until 1909, when he passed
away, in Sackelhausen (nowadays Săcălaz).
In 1896(or1906) hewas enritled to "Ehrendomherr";
in April 1907 he celebrared the golden jubilee: fifty
years of priesthood. On June 19, 1907 he celebrated
a Solemn Requiem in rhe Capuchin Church from
Vienna, in commemoration of the death of Emperor
Maximilian (1867). He was awarded the Imperial
Mexican Order "Maria de Guadalupe" (knight rank)
and the French commemorative meda! of rhe Mexico
expedition (1862-1863 ). He was also a member of the
"Quiritum" Academy from Rome.
He died of pneumonia, aged 76, on February 1,
1909, in Săcălaz. Augustin Weber had been interred in
the local cemetery on February 4, 1909, in the presence
of a large attendance, persons who knew and respected
him.
For 37 years he had been member of the Society of
History and Archaeology Museum, since its foundation
on July 25, 1872 until his death in 1909.
His presence at the meetings of the society was one
extremely discrete, bur constant. Along the years he
made severa! donations to the museum from Timişoara.
His first significant donation consisted in objects
brought from Mexico, which were displayed at rhe
yearly general assembly of the society on June 1, 1881
and caused sensation. Ir comprised a silver pen, gifr of
pater Augustin Fischer, former secretary of Emperor
Maximilian, three small Mexican silver coins from
Puebla used as baprizing tokens, a huge 1866 "puros"
cigar, a silver one peso coin and an US quarter dollar.
On severa! other occasions, Weber had donated rhe
museum în Timişoara l 9'h century coins, bank notes
and medals, together with medieval coins found by him
in the area of Pişchia when serving as a priest there.
He included the History and Archaeology Museum
from Timişoara in his last will, bur ir took three years
(1909-1912) for his legacy to be clarified. His decorations, together with other "21 old silver and bronze
coins" had entered the museum's collection successively,
in 1912 and 1914. The curator of the museum ar rhat
rime, Berkeszi Istvan, affirmed rhat the most valuable
pieces were "the silver taler" (one peso coin) issued by
Maximilian in 1866 and an US half dollar from 1857.
On the basis of archive informarion and old museum
inventories, the author had succeed in identifying all
the four decoration of Augustin Weber, kept în the collection of the Banat Museum în Timişoara. The analysis
is focused on the decorations connected with Mexico,
namely the Imperial Order „Our Lady of Guadalupe"
and the French commemorative meda! of the Mexico
expedition (1862-1863), which can be identified also
in the photograph of Augustin Weber.
The Imperial Order "Our Lady of Guadalupe"
(El Orden Imperial de Nuestra Seizora de Guadalupe).
The order was established on November 9, 1821, as rhe
Imperial Orden de Guada!upe by the first emperor of
Mexico, Agusdn I (Agusdn Cosme Damian de lturbide
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y Aramburu, 1783-1824) and recorded severa) stages of
evolution. During Maximilian's reign, in 1865, it became
El Orden Imperial de Nuestra Senora de Guadalupe,
being awarded for distinctive services brought to the
state, in military or civil variants. The military badge
of che order bear on the reverse the inscription "Al patriotismo heroico", while che civil one read "Al meri to i
virtudes". lt comprised five ranks: 1. "Gran Cruce" - 30
specimens issued; 2. "Grande Oficial" - 100 specimens;
3. "Comendador" - 200 specimens; 4. "Oficial" - 500
specimens and 5. "Caballero" - unlimited number.
The order had definicely disappeared in 1867, afrer the
death of Emperor Maximilian and che fall of the second
Mexican Empire.
The specimen of the Imperial Order „Our Lady of
Guadalupe" from the colleccion of the Banat Museum
in Timişoara dates from the last period of existence of
this order (1865-1867), being a civil variant. The piece,
with its original ribbon and rosette kept, is one of the
most beautiful from the decorations colleccion of the
museum (inventory no. 1316). lt can also be considered
as a rare specimen of the kind in the museums from
Romania (PI. II).
The French commemorative medal of the Mexico
expedition (1862-1863). lt was escablished by the
French emperor Napoleon III by imperial decree on
August 29, 1863, to honor those who had fought in
Mexico. The medal was awarded along with a diploma
to all the participants in the military operations from
Mexico. The silver meda) from the collection of che
Banat Museum in Timişoara is part of the very first series
(1862-1863), representing the official variant signed by

the French engraver Albert-Desire Barre (1818-1878),
Graveur General at che Paris Mint starting with 1855.
The specimen is well preserved (inventory no. 1283).
The ribbon is fragmentary, as its back part is missing,
but it has been restored. lt is an interesting piece, even
spectacular considering its ribbon (PI. III).
One of the other two medals chat belonged to
Augustin Weber is a medal of Pope Leo XIII, issued in
1893 to commemorate the golden jubilee - 5o•h anniversary of its bishopric, engraved by Francesco Bianchi
(1842-1917), lacking ribbon (inventory no. 1056),
considered as a rare papal medal. The other one is a
"Signum Memoriae", as it is known the meda) of che
jubilee celebrating the 50 years from the coronation of
Emperor Francis Joseph I (1898), with a red triangular
ribbon (milicary variant), very well preserved (inventory
no. 295). Unfortunately, the circumstances in which
these medals were awarded to Weber are not known.
Today, from che Mexican pieces donated or
bequeached by Augustin Weber, only one coin ic is kepc
in the museum. Ic is a silver five centavos coin, issued
by Emperor Maximilian in 1864 in the mine of Mexico
(inventory no. 12811), one of the three Mexican coins
transformed into baptizing cokens, donaced by Weber in
1881. lt is perforaced and che ribbon is lacking (PI. IV).
The paper deals mainly with che Mexican pieces
kepc today in the collection of che Banat Museum in
Timişoara, as che auchor considers them representative of che Mexican episode (1864-1867) in che life of
Augustin Weber, as chaplain of Emperor Maximilian,
an exotic, ephemeral and tragic episode char still fascinates coday as ic did in che pasc.
Translaced by Valentin Cedică
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PI. I. Augustin Weber (1833-1909).
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PI. li. Ordinul mexican imperial „ Maria de Guada lupe"
(El Orden Imperial de Nuestra Senara de Guadalupe), col. MBT: 1. avers; 2. revers.
The Mexican Imperial order "Our Lady of Guadalupe"
(collection of Banat Museum in Timişoara) : 1. obverse; 2. reverse.
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1
PI. III. Medalia

2
comemorativă franceză

a expediţiei din Mexic, 1862-1863 (col. MBT):
1. avers; 2. revers.

French commemorative medal of the Mexico expedition, 1862-1863
(collection of Banat Museum in Timişoara): 1. obverse; 2. reverse.
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1

2

PI. IV. Monedă 5 centavos, Mexic, 1864 (col. MBT): 1. avers; 2. revers.
5 centavos coin, Mexico, 1864 (collection of Banat Museum in Timişoara):
1. obverse; 2. reverse.
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BANATUL ÎN AŞTEPTAREA PĂCII.
PREMISELE UNEI MISIUNI FRANCEZE
Ionela Moscovici'

Cuvinte cheie: Banat, sfârşitul războiului mondial, misiunea militară franceză, ocupaţia sârbească
Mots-cle: Banat, fin de la Grande Guerre, mission militaire franraise, occupation serbe

arele Război, înfruntare cu manifestare
mondială, atât din punct de vedere al
resurselor şi al spaţiilor, cât şi al populaţiilor antrenate în vârtejul său, continuă să fie subiectul unor
necesare restituiri. Amploarea şi intensitatea unui
astfel de eveniment, repercusiunile cu care s-a
înzestrat lumea postbelică, vor propulsa în centrul
interesului nostru o anchetă asupra începuturilor
misiunii militare franceze. Cum spaţiul şi timpul
sunt variabile fundamentale ale cercetării istorice,
delimitarea areală va privi Banatul 1, iar cea cronologică, perioada de ieşire din război, a acelui
„război după război" 2 , respectiv noiembrie 1918 februarie 1919.
Fundalul, pe care vor fi expuse şi integrate
rezultatele coroborării materialului arhivistic cu
producţiile memorialistice, lucrările sau studiile de
specialitate, îl reprezintă profilul provinciei bănă
ţene. Astfel Banatul a fost o realitate administrativă şi economică integrantă a Imperiului AustroUngar, cu funcţie de polarizare, de structurare şi
de organizare a numeroase câmpuri de activitate.
El devine pe parcursul războiului un teritoriu cu
miză politică şi strategică, revendicat simultan de

M

· Mascerandă a Universităfii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
Ser. Mihail Kogălniceanu, nr. l, e-mail: ionela moscovici@
yahoo.fr.
1
„Pe plan strategic, Banatul forma un fel de promocoriu
ungar screcurac între Serbia şi România pe axa Dunării. „ ",
cf. Traian Sandu, Les relations roumano-serbes et la question
du Banac durant la Premiere Guerre mondiale. Balcanica,
Annuaire de !1nstitut des Etudes Bafkaniques, XXXVII
(2006), 241.
2
Bruno Cabanes, Guillaume Pikeccy, Sorcir de la guerre:
jalons pour une histoire en chancier. Hiscoire@Politique,
Politique, culture, societe, Revue electronique du Centre
d'histoire de Sciences Po, Sorties de guerre au XXe siecle, 3,
novembre-decembre 2007, hcrp://www.hiscoire-politique.fr/
index.php?numero=03&rub=dossier&item=22, Consultat:
09.12.2008.

români, sârbi, unguri, întruchipând de asemenea
o entitate sociologică, prin sentimentul de apartenenţă al acestei populaţii faţă de o comunitate
cosmopolită din punct de vedere etnico-religios3 •
Acestui fapt i se conjugă şi complicata situaţie a
regiunii, ca urmare a Armistiţiului de la Belgrad,
din 13 noiembrie 1918, când Banatul va fi suspus
unor experienţe stranii, congruente conflictului,
invazia din partea aliatului sârb şi, mai apoi, ocuparea din partea celui francez.
Obiectivul acestui studiu este acela de a identifica şi de a înţelege evoluţia şi dinamicile unui gen
inedit în relaţiile internaţionale: misiunea militară de mediere. Aceasta va sta sub semnul continuei metamorfozări, întrucât are la bază elemente
variabile 4:
• durata - se conturează două perioade distincte:
noiembrie - decembrie 1918 şi ianuarie februarie 1919 (antonimice şi ca reprezentare:
sfârşitul războiului pentru prima etapă şi începutul păcii pentru cea de a doua).
• locul - luarea aparentă în stăpânire a unor
puncte aleatorii şi disparate din regiune; conturarea unui interstiţiu estic între români şi
sârbi.
• actorii - generalul Franchet d'Esperey, în calitate de comandant al Armatelor Aliate din
Orient - cartierul general la Salonic; generalul Henri-Mathias Berthelot, comandantul Armatei Dunării - cartierul general la
Bucureşti; generalul Paul-Prosper Henrys, în
calitate de comandant al Armatei franceze din
3

Adriana Babefi, Le Banat: un Paradis aux confins. Adriana
Babefi, Cecile Kovacshazy (coord.), Le Banat: un Eldorado
aux confins, Cu/ture d'Europe Centrale, Hors serie n° 4(2007), 18.
4
Olivier Forcade,
Les
missions humanicaires ec
d'incerposicion devanc l'hiscoire. La Revue Tocquevillellhe
Tocqueville Review, voi. XVII, 1 (1996), 45.
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Orienc - cartierul general la Belgrad, nu fără a
uita de diferitele personaje episodice, generali
si oficeri,
care au scacionac
în Banat.
>
>
• caracterul- ariergardă a armatei sârbe, misiune
de restabilire şi menţinere a ordinii, poliţie
internaţională de supraveghere a evacuării de
armate si înlocuirii de autoricăci.
• condiţiile diplomatice şi politice ale îndeplinirii misiunii de respectare a armistiţiului de la
Belgrad, de asigurarea a unui bun climat desfăsurării tratativelor Conferincei de Pace de la
Paris, de evacuare a unei imporcance părţi a
Banatului de către crupele sârbe şi de transfer
sau restabilire a autorităţii.
Acest gen de intervenţie/misiune nu era apanajul unei doctrine sau al unui sec de reguli definit
în prealabil, astfel că transferul de sens se realizează dinspre pragmatic spre conceptual, mai exact
practica precede teoria. O definiţie a conceptului
prinde contur şi se nuanţează în ritm cu permanencele transformări şi cu constantele adaptări ale
variabilelor enunţate mai sus. 5
Analizând şi suprapunând diferitele unghiuri şi
planuri ale acestei intervenţii militare franceze vom
lua ca principal reper în conturarea argumentării
noastre criteriul cronologic.
I

I

I

I

I

Contextul instalării
Astfel luna noiembrie s-a înscris sub o zodie
a armistiţiului 6 , unul însă atipic, întrucât nu a
detensionat zona, nu a demobilizat şi nu a pacificat
ţinutul bănăţean, ci, în mod paradoxal, s-a concretizat prin invazia şi ocuparea lui de către aliatul
sârb. Având garanţia negocierilor, aflate atunci în
plină desfăşurare în propria sa capitală, dar fără a
se justifica printr-un acord ferm din parcea generalului francez Franchec d'Esperey, Comandamencul
militar al Serbiei a ordonat ocuparea Banatului7.
Se dorea ocuparea unei zone cât mai vaste posibil,
urmând ca, în momencul încetării oscilicăţiilor,
sârbii să fie stăpânitori, dacă nu de drept, măcar de
facco 8 . Îndeplinirea unei astfel de decizii şi-a găsit
substanţa în resursele umane de care dispuneau:
staţionarea de a lungul Dunării, pe o distanţă de o
5

Ibidem.
Pencru desfăşurarea cratativelor şi prevederile Armistifiului
de la Belgrad, vezi Ioan Ţepelea, 1919, O campanie pentru
liniştea Europei, Cluj (1995), 31-38; Le-Colonel Paul
Azan, CArmistice avec la Hongrie. Illustration, 4105, din 5
novembre 1921, http://www.greatwardifferent.com/Great_
War/1919/0rient_O I.hem, Consultat: 10.12. 2007.
7
Ioan Munteanu, Sicuria Banatului la sfârşitul primului
războiului mondial. Apulum, XXXIV ( 1997), 568.
8
Gheorghe Iancu, George Cipăianu, La consolidation de
!'un ion de la Transylvanie et de la Roumanie (I 918-1919).
Temoignages .franrais, Bucarest ( 1990), 22.
6
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sută de

kilometri, a trupelor sârbe care au participat
de Armatele Aliate la eliberarea Balcanilor9•
Unităţile sârbe au urmat două direcţii: prima pe la
Porţile de Fier, a doua pe la gurile Moravei.
Aceşti aliaţi, nu doar ai francezilor, ci şi ai românilor (cel puţin declarativ), vor împânzi Banatul.
Două coordonate sune de reţinut: cea temporală, intervalul 12-20 noiembrie 10 , şi cea spaţi
ală, linia Mureşului (Lipova - Seghedin: „linia
Clemenceau" 11 ), având ca jaloane estice Orşova,
Caransebes.
Un principal aspect al siajului postbelic îl reprezintă autoritatea asupra Banatului, semnificativ
fiind faptul că, în mod simulcan, la 1 decembrie
1918 s-a proclamat atât Regatul Sârbilor, Croaţilor
şi Slovenilor, cât şi România Mare, ambele tinere
state cu pretenţii în privinţa regiunii 12 •
Astfel, la sfârşitul anului 1918, soarta ţinutu
lui poate fi redusă la o expresie cu trei cermeni 13 •
Primul are ca determinant armistiţiul de la Belgrad,
cu efectul său imediat, ocupaţia militară sârbească.
Următorul termen al expresiei este cel ungar, cu
strădania de a păstra Banatul în sfera sa de interese.
Astfel a fose proclamată Republica autonomă bănă
ţeană la 17 /31 octombrie 1918, sub conducerea
celor doi comisari, unul civil, avocatul Otto Roch
şi unul militar, locotonent-colonelul Albert Barcha,
fiind reprezentată de Sfatul poporului 14 • Pentru a
se asigura recunoaşterea noului organism de către
Aliaţi, s-~ cerut protecţia trupelor franceze din
Belgrad. In momentul în care primii doi termeni
ajung să relaţioneze, se pun bazele compromisului:
alături

I

9

Armatele Aliate din Orient, sub comanda generalului
Franchet d'Esperey, au pornit ofensiva generală pe frontul
balcanic în 14 septembrie 1918, având un dublu scop: unul
militar, acela de a provoca prăbuşirea frontului bulgar şi turc,
implicit şi dezorganizarea armatelor lor, şi un altul politic, de
a reabilita statele aliate din regiune şi de a le recupera teritoriile pierdute. Campania a fost una fulger, astfel că Bulgaria
a semnat armistifiul de la Salonic pe 29 septembrie, iar
Imperiul Otoman a capitulat la 31 octombrie, la Moudros. La
1 noiembrie, Belgradul era deja eliberat. cf Bruno Hamard,
Quand la victoire s'est gagnee dans Ies Balkans: l'assaut de
l'armee d'Orient de septembre a novembre 1918. Guerres
mondiales et conflits contemporains, 184, (1996), 33.
10
Aurel Calea, Formarea şi activitatea Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria (2
decembrie 1918 - JO aprilie 1919), Târgu-Mureş (1996), 281.
11
Direqia Judereană Timiş a Arhivelor Narionale
(D.].T.A.N.),fondAurel Cosma, dosar 7, 16.
12
Traian Sandu, op. cit., 249.
13
Vasile Dudaş, Spafiul bănărean în dezbaterile Conferinfei
de Pace de la Paris. Instituirea adminiscrariei româneşti
în judetele Caraş-Severin şi Timiş-Torontal. An B, S.N,
Arheologie-Istorie, XIV, 2 (2006), 211.
14
Tatiana Duru, Situatia Banatului la sfârşitul primului
război mondial 1918-1920. Revista istorică, tom VII, 3-4
(1996), 192-193.

puterea militară sârbilor, puterea civilă Sfatului
popular şi lui Otto Roth, numit guvernator pentru
întregul Banat, de către guvernul maghiar pe 20
noiembrie 1918 15 . Cel de al treilea termen îşi face
loc în expresie, cel puţin teoretic, o dată cu constituirea Consiliului Dirigent din 2 decembrie.
În atribuţia sa, Marea Adunare de la Alba-Iulia a
lăsat administrarea teritoriilor reîntregite, în cazul
Banatului aceasta realizându-se mult mai târziu.

O „prezenţă absentă" a trupelor franceze
Primul interval menţionat, noiembrie - decembrie, este o acumulare de momente de criză, de
dezechilibre, de tatonări, este o încercare de redimensionare a lumii prin starea de lucruri creată.
Pe lângă trupele sârbeşti, primite cu entuzi_:i.sm
în primă fază, erau aşteptate şi cele franceze. lnsă
acestea continuau să rămână o ariergarda latentă,
pasibilă. Situaţia apărea drept previzibilă: „Era de
aşteptat ca între tovarăşii de suferinţă să se creeze
raporturi, dacă nu frătesti, cel putin tolerabile 16 ".
' '
'
Ecourile prezenţei militare franceze din această
perioadă au străbatut timpul cu dificultate. Este
cunoscut faptul că trupe franceze, avându-l în
frunte pe generalul Jouinot-Gambetta, au intrat în
Timişoara pe 2 decembrie 1918 17 , dată la care, din
punctul de vedere al românilor, Banatul era o provincie integrată României. Înainte de a li se deschide porţile urbei timişorene, aceste trupe au staţionat pe malurile Dunării, încă din luna noiembrie18. Sunt menţionate răzleţe patrule franceze
în diferite comune din Banat, mai ales în cele de
câmpie. Astfel la lgriş, pe 12 noiembrie, de dimineată,
făcut aparitia
, si-au
,
, „călăreti, negri" din trupele
coloniale 19. Pe fondul incidentului de la Jam, unde
ţăranii şi soldaţii din localităţile Voievodinţ, Jam
şi Ciortea au atacat şi incendiat castelul grofului
Bissingen, împărţind din alimentele rechiziţionate
nevoiasilor, armata franceză, cantonată la Costei, a
'
'
intervenit şi a potolit spiritele20 .
Un alt exemplu de implicare, favorabil românilor, s-a petrecut în perioada premergătoare Marii
15

Ioan Munteanu, op. cit., 569.
Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu
România, Cluj, 1926, 160; vezi de asemenea Alexis Troude,
Les Relations franco-serbes au sein de l'Armee d'Orient.
Balcanica, Annuaire de !'Institut des Etudes Balkaniques,
XXXVII (2006), 236.
17 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, Prezenţa militară franceză şi administraţia Banatului (noiembrie 1918 - august
1919), p. 394; Cornel Grad, Vasile Ciubotă (coord.), 1918.
Sfârşit şi început de epocă, Zalău, Sacu-Mare ( 1998).
18
Vezi nota 9.
19
Muzeul Banatului din Timişoara,.fond Nicol.ae llieşiu, caiet
Timiş, 370.
20
Vasile Mircea Zaherea, Românii din Banatul iugosl.av şi
Marea Unire, Timişoara (1995), 9.

Adunări Naţionale de
în Vârset,
, , autoritătile
,

la Alba-Iulia. Deoarece
sârbesti
refuzau acorda,
rea legitimaţiilor de călătorie celor cu mandat
(credenţional) 21 , pentru românii din partea de vest
a Banatului a fost dificil să ajungă în cetatea unirii.
Fără intervenţia trupelor franceze, cu siguranţă,
numărul participanţilor ar fi fost mult mai mic 22 .
Trupele coloniale pun în contact populaţia bănă
ţeană cu spaţiul nord-african, cu soldaţii marocani,
algerieni, ce la rândul lor se vor bucura de ospitalitatea locului. „Sunt spahii şi vânători ai regimentului de suavi, trupe recrutate în Franţa pentru
colonii, în portul lor pitoresc cu turban şi fesuri
înalte roşii. Prezentarea lor a produs senzaţie în
Timişoara, unde nu se cunoaştea această uniformă
exotică franceză, decât numai din ilustraţiuni" 23 •
Descrierea scurtă, dar sugestivă şi-a găsit locul în
paginile ziarului „Drapelul" din Lugoj.
Generalul Frarn;ois-Leon Jouinot-Gambetta nu
era deloc un personaj fad. Era nepotul lui Gambetta,
fostul preşedinte al Consiliului de Miniştri din
timpul celei de a III-a Republici, era exponentul
strălucit al cavaleriei franceze (ultima manifestare
glorioasă a acestei arme în timpul unui război), era
eliberatorul Uskub-ului (Skopje) în fruntea regimer_itului I de marş al spahiilor marocani 24 .
lnsă atitudinea de moment 25 , considerată de
către românii bănăţeni neprietenoasă, coroborată
cu samavolnica ocupaţie sârbească, au aruncat ~n
con de umbră asupra succeselor sale militare. ln
memoriile liderului liberal I. G. Duca, care a trăit
acele timpuri şi care a consemnat evenimente,
fărâme de actualitate, găsim un astfel de portret al
generalului Jouinot-Gambetta: „Ştiam de asemenea că în Banat era o situaţie intolerabilă, că sârbii
ocupau în mare parte teritoriile ce incontestabil
ne reveneau, că se purtau pretutindeni ca nişte
cuceritori trufasi,
aliati.
Că trupele
, nu ca niste
'
'
franceze de acolo aveau un comandant, generalul Gambetta, un nepot al marelui Gambetta,
care avea faţă de noi o atitudine inadmisibilă.
Făcea pe faţă pe maghiarofilul şi ducea în tovără
şia unei unguroaice o viaţă care constituia, chiar

16

21

Ibidem, 124.
Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica
măruntă (1914-1919). Banatica, XIII, tom II (1995), 319.
23
Drapelul, XVIII, nr. 125, din 22 noiembrie/5 decembrie
1918, 3.
24 Pierre Chavot, Jean-Denis Morenne, L' ABCdaire de I.a
Premiere Guerre Mondiale (2001), 89.
25
Într-un articol publicat în Revista Fundaţiilor Regale,
IX, nr. 2 din 1 februarie 1942, despre problema românilor
din Timoc, I. D. Suciu îl înscrie pe generalul Gambetta pe
lista personalităţilor care au susţinut anexarea Timocului la
România. Direcţia judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale,
Fond familial I. D. Suciu, dosar 84, f. 25/2.
22
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în acele vremuri de nevroză generală, un scandal
public" 26 •
Exemple ale apropierii maghiarilor (învinşi)
de trupele franceze (învingătoare) sunt surprinse
şi într-un articol din ziarul lugojan: „Pe străzi,
pretutindeni, auziam limba franceză (drept, că
nu limba lui Voltaire), în vitrinele comercianţilor
inscripţii: «lei on parle fran<ţais», în vitrinele libră
riilor aproape exclusiv cărţi franţuzeşti, apoi sute
de plăcuţe: «Franczia nyelvi.i tanfolyam» (curs de
limba franceză), în teatrul orăşenesc se reprezintă
„Aiglon" a lui Edm. Rostand, iar vitejii generalului Gambetta, permanent încurajaţi şi curtinaţi
de dame şi cocoane franceze!!!" 27 Fragmentul face
referire cu precădere la atitudinea maghiarilor, însă
interesul vital al momentului prezent, pentru toate
naţionalităţile din Banat, era câştigarea bunăvoin
ţei francezilor, în dubla lor calitate de învingători
şi de negociatori.
Jurnalele publică articole de fond în limba
franceză, se organizează petreceri în cinstea soldaţilor francezi (exemplul banchetului de la Biled
din 23 decembrie, organizat în onoarea generalului
Gambetta, care a petrecut alături de conaţionalii
săi alsacieni 28 ), localităţile în care aceştia pătrun
deau, respirau de un puternic aer francofil.
Prin ocuparea de către francezi a unui spaţiu
între Banat şi Transilvania, spaţiu în care spiritele
erau încinse la maximum, s-a doric în principal
preîntâmpinarea conflictelor între sârbi şi români.
Ordinul a fost emis de preşedintele Consiliului
de Miniştri si ministru de război francez, Georges
Clemenceau, şi semnat de generalul Alby, şeful
Statului Major General, fiind adresat Direcţiei
Afacerilor Policice29 • Generalul Jouinot-Gambetta
nu se afla sub autoritatea Comandantului Armatei
de la Dunăre, generalul Berthelot, ci sub cea a
generalului Henrys, comandantul Armatei franceze din Orient, cu cartierul general la Belgrad.
În timpul scurtei sale vizite în Banat, generalul Bertheloc l-a încâinit pe emisarul Franţei în
Timişoara de două ori. Referirile la aceste întâlniri sunt succinte, astfel Berchelot notează pe 27
decembrie 1918 că l-a văzut pe generalul JouinotGambecca şi pe şeful sau de Stat Major 30 • În ziua
următoare, la revenirea în Timisoara,
l-a avut ca
,
Ion Gheorghe Duca, Memorii, Războiul, partea a II-a
(1917-1919), voi. IV, Bucureşti (1994), 214.
27
Drapelul, XVIII, nr. 132, din 11124 decembrie 1918, 3.
2
" Nicolae Ilieşiu, Timişoara. Monografie istorică, Timişoara,
2003, 114.
29
•••, Documente din arhivele franceze referitoare la primul
război mondial, Bucureşti, 1983, 31 O.
30
General Henri Bertheloc, furnal şi corespondenţă. 19161919, Cluj, 2000, 334.
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invitat, alături de generalul sârb Djordjevic, la
masa de prânz în tren ul său special 31 .
La cumpăna dintre ani trupele franceze cantonate la Timişoara s-au văzut implicate într-o
misiune specială: executarea unei prevederi din
armistiţiul de la Belgrad. Încetarea ostili căţiilor din
luna noiembrie au surprins armatele germane, sub
conducerea mareşalului Mackensen, pe teritoriul
României. Astfel potrivit amintitului armistiţiu,
orice armată germană din spaţiul românesc, în
frunte cu seful său, trebuia dezarmată si internată
în Ungaria32 •
Prevederea nu a fost acceptată de Mackensen,
şi cu ajutorul tacit maghiar, trupele germane au
putut să se retragă în marş forţat spre Germania,
lăsând în urma lor materialul de război. Pe parcursul desfasurării acestor evenimente si în virtutea
'
'
promisiunii facute 33 , mareşalul Mackensen rezida
în apropriere de Budapesta, la castelul F6c (Foch)3 4,
proprietate a contelui Karolyi, fratele prim-minscrului maghiar. Ziarul „Drapelul" din Lugoj face
referiri la acest eveniment în articolul Internarea
mareşalului Mackensen 35 .
Evenimentele se succed cu repeziciune din
momentul în care locotenet-colonelul Vix, cel
care supraveghea respectarea clauzelor armistiţiu
~ui, află de plănuita plecare a mareşalului german.
In situaţia creată, generalul Henrys îi solicită lui
Jouinot-Gambecca trimiterea în misiunea de reţi
nere a lui Mackensen a patru escadrioane de spahii.
Conducerea acestei operatiuni îi este încredintacă

.

.

'

31

'

Ibidem.
Illustration nr. 3961 din 1 februarie 1919, hccp://www.
greacwardifferen c.com/ Grea c_ War/ German_Porcrai cs/
Mackensen_OI .hem, Consulcac: 18.12.2007.
33 Ibidem, ,,Îmi dau cuvîncul că nu voi pleca, acât timp cât un
soldat german din armata mea va mai fi pe teritoriul unguresc."
34 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan,
!n apărarea României Mari. Campania armatei române din
1918-1919, Bucureşti (1994), 131.
35
„Pe măreţul comandant al crupelor germane, care au
încălcat cimp de doi ani de zile pământul românesc şi a
comis cele mai mari voinicii şi farădelegi l-a ajuns băcaia lui
Dumnezeu. Ajungând Mackensen cu trenul la Budapesta,
a fose chemac la Minisceriul de Război maghiar, unde i s-a
comunicat că în sensul inscrumencului de armistiţiu va fi
împreună cu întreaga sa armară incernac. Comandantul la
auzul acestei sentinţe, a fa.cuc gescul caracteristic al grandomaniei prusiace şi dând cu mâna pe sabie, a erupe în reproşuri la adresa guvernului maghiar, zicând că aceasta e răsplata
pentru sângele vărsac în Carpaţi şi Ardeal pentru incegricacea
Ungariei. I s-a răspuns că (sic!) comandamentul Entencei
pretinde internarea, deci nu exiscă apelare. Lui Mackensen şi
Scacului său major i s-a pus la dispoziţie o vilă în apropierea
Budapestei, iar armaca va fi desarmată şi internată în taberile
de prizonieri de pe pusta ungurească.", cf. Drapelul, XVIII,
nr. 131, din 8/21decembrie1918, 3; Ibidem, nr. 135, din 20
decembrie/2 ianuarie 1918, 3.
32

colonelului Edmond Guespereau, punându-i-se la
dipoziţie trenuri speciale36 •
S-a luat decizia transferării mareşalului german
în castelul contelui Chotek, aflat în împrejurimile
Timişoarei, pentru a respecta termenii armistiţiului (reţinerea lui doar pe teritoriu ungar).
Operaţiunea a fost încheiată cu succes la 6 ianuarie, Mackensen mulţumind gărzilor franceze, ce
l-au escortat, pentru tratamentul de care a avut
parte în timpul călatoriei3 7 . Această misiune cu
caracter special, aceea de împiedicare a sustragerii
unui general învins, considerat responsabil pentru
turnura războiului, şi de supraveghere a evacuării
armatelor germane, respectând clauzele unui document de încetare a ostilităţilor, adjudecă trupelor
franceze staţionate în Banat competenţele unei
, internationale.
Politii

.

Implorarea

intervenţiei franceze

Bănăţenii

nu dispuneau de mijloacele şi resursele necesare pentru a se împotrivi ocupaţiei străine,
dar nici nu puteau fi martori pasivi şi împăcaţi cu
unele excesele ale sârbilor. Atitudinile protestatare,
suspiciunile unor încercări de rezistentă românesti
trebuiau ispăşite cu noi umilinţe, ostracizări, chiar
Pierderi de vieti omenesti.
Cum situaţia cerea măsuri urgente, aceştia şi-au
reconsiderat planul de acţiune şi au aşternut pe
hârtie doleanţele, în spiritul bogatei lor experienţe
condeiere. Astfel memoriile, petiţiile, adresele intelectualilor bănăţeni au fost prezentate în diversele
audienţe, au fost înaintate diferitelor foruri decizionale sau persoanelor influente. Unele dintre
ele au depăşit cadrul acesta protocolar, apărând
în presa vremii, astfel că publicul cititor a devenit
părtaş la problemele bănăţenilor. De asemenea,
acest ansamblu de acţiuni a fost rezultatul unui
efort colectiv, fără a fi tutelat de vreo figură preeminentă. Activitatea celor refugiati/autoexilati a
fost complementară celor rămaşi în Banat.
Indiferent de formă, în privinţa conţinutului
pot fi identificate două elemente: o etică a refuzului ocupaţiei sârbeşti şi o argumentare în favoarea
intervenţiei trupelor franceze.
Se cuvine a fi evocate o serie din aceste luări de
poziţie. Astfel în preziua Marii Adunări, bănăţenii
au fost convocaţi de Aurel Cosma la o reuniune
în restaurantul hotelului Hungaria din Alba-Iulia.
Aici, numeroasele plângeri ale bănăţenilor au luat
forma unei rezoluţii, un vehement protest împotriva regimului sârbesc 38 • O cronică a celor discu-

.

.

.

.

36

.

.

Vezi nota 32.
Ibidem.
38
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond
Aurel Cosma, dosar 158, 15; Ioan Munteanu, Vasile Mircea
37

tate acolo va apărea în ziarul Românul, numărul
20 din 20 noiembrie/3 decembrie: ,,Anume, bănă
ţenii - aceşti inimoşi fii ai neamului românesc - au
fost împiedecaţi în manifestarea demnă a sentimentului lor românesc. [... ]. Si deoarece în astfel
de condiţii nu se pot manifesta, cum ar dori, cer de
urgenţă intervenţie pentru înlocuirea trupelor sârbeş~i de ocupaţie cu trupe franceze ori engleze" 39 •
In decembrie, Caius Brediceanu, prezent la
Bucureşti din însă.rcinarea Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului si părtilor românesti din
Ungaria, pentru a înmâna regelui actul Unirii, îl
roagă pe generalul Berthelot să medieze înlocuirea
trupelor sârbeşti cu cele franceze 40 • „Am fost însăr
cinat imediat să întâmpin pe generalul Berthelot,
care trecea chiar atunci Dunărea la Giurgiu şi să
îl invit ca să ocupe cu trupe franceze Ardealul şi
Banatul şi să intervin ca să schimbe linia de demarcaţiune trasă, ... pe valea Mureşului." 41 Colonelul
Radu R. Rosetti propune, în urma memoriului aceluiaşi Caius Brediceanu, două perspective: ca şvabii
să opteze pentru un Banat românesc, iar modificarea frontierei pe Mureş să fie solicitată de Consiliul
dirigent ca autoritate investită 42 • Bănăţenii refugiaţi la Sibiu, în frunte cu liderul lor, Ion Sârbu, au
adresat un mesaj similar guvernului francez 43 •
Aceleaşi cauze, de ocupare a Banatului de către
aliaţii francezi, se raliază şi şvabii, aflaţi în jurul societăţii „Kultur der Schwaben", }ntemeiată de poetul
Victor Orendi Hommenau 44 • In memoriul înmânat
generalului Berthelot, la Arad, surprindem hotărâ
rea lor: „De aceea naţiunea şvabă are via dorinţă ca
stăpânirea asupra Banatului să fie luată de naţiunea
română, tot aşa de simpatizată ca aceea franceză, în
care avem încredere întru tot ce priveşte drepturile
noastre. Până ce va fi cu putinţă aceasta, dorim ca
trupele de cavalerie franceze să ocupe Banatul" 45 •
Situatia nu s-a îmbunătătit deloc după vizita
generalului Berthelot, aşa cum era de aşteptat.
Istoricul Nicoale Iorga notează în jurnalul său, pe
baza veştilor primite de la bănăţeni, printre care
Cassian Munteanu, că: „S-a promis evacuarea

.
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.

.

.

Zaherea, Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire 1918,
1992, 396-397.
39
Ioan Munceanu et a/ii, Făurirea statului naţional unitar
român. Contribuţii documentare bănăfene (1918-1919),
Bucureşti (1983), 179.
40
Aurel Gale, op. cit„. 281.
41 Caius Brediceanu, Amintiri din viafil mea, Lugoj (1936), 16.
42
General Radu R. Rosetti, Mărturisiri, Bucureşti (1997),
297.
43
Gheorghe Luchescu, Lugojul, vatră a unităfii nafionale,
Bucureşti (1994), 162.
44
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond Aurel
Cosma, dosar 4, f. 12.
45 Ibidem, dosar 156, f. 4.
Timişoara,
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dar fară rezultat. Dimpotrivă după plecarea lui
Bercheloc, trupele sârbeşti se întăresc până la Lugoj,
la Caransebeş, ameninţând pe episcopii Miron
Cristea si Frentiu,
până la Orsova" 46 .
'
Veştile din Banat ajungeau în contratimp şi
mai ales riscau sa fie distorsionate de cenzură.
Prezentarea situaţiei concrete, a adevărului, era nu
numai o datorie morală ci şi o urgenţă. Urmând
aceste principii, din 24 ianuarie a apărut „ziarul
de luptă al pribegilor bănăţ~ni'', intitulat mai mule
decât sugestiv „Banacul'' 47 • ln această primă etapă,
colegiul redacţional Aa fost condus de scriitorul
Cassian Munteanu. In „Rostul nostru", articolul
inaugural al acestei comunităţi care şi-a regăsit
vocea, este justificată misiunea asumată:
„Nenorocirea a facut ca până astăzi să fim coc
pribegi, deoarece la Timişoara este instalat comandamentul armatei sârbe de ocupaţie, care înăbuşă
orice manifestaţie românească.
De aceea ne-am hotărât cu modestele noastre
mijloace, în mod provizoriu să apărem săptămâ
nal la Bucureşti ca să arătăm situaţia disperată în
care se găseşte de aproape 3 luni Banatul nostru, cu
populaţia terorizată şi deportată, cu averile stoarse,
amenintat chiar în fiinca sa. Poate că astfel, dacă
'
nu guvernul care este bine informat, atunci opinia
publică va cere c~ insistenţă plecarea armatei sârbe
din Banat... "48 • ln acelaşi prim număr este prezentată într-o formă succintă, cu titlu de exemplu,
activitatea „Reuniunii bănătenilor'', condusă de
E. M. Brancovici. Întemeiaci în luna decembrie,
la Bucureşti, a avut menirea de a promova Banatul
în cercuri cât mai largi. De asemenea, a redactat un
protest împotriva regimului de ocupaţie sârbească,
pe care l-a prezentat guvernului român şi legaţiilor
străine aliace 49 . Acesta nu este decât o alcă mostră
a eforturilor depuse pentru remedierea situaţiei
românilor bănăţeni. Fără a lua în calcul legitimitatea ocupării teritoriului de către sârbi şi dorindu-se
a fi evitate resentimentele între cele două naţiuni
implicate, este deplâns doar tratamentul neuman
aplicat conaţionalilor români: „Nu voim să discutăm aici dacă dreptul pretins de sârbi de a ocupa
Banatul este întemeiat sau nu şi nu avem pretenţia
de a vroi noi să impunem sau măcar să influenţăm
hotărârea definitivă ce va trebui luată în curând în
privinţa destinelor viitoare ale acestei provincii" 50 .
Aşa cum am văzut deja, trupele franceze, deşi
existente în Banat, erau rezervate din punct de
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Nicolae Iorga, Memorii, voi. II, 1939, f. 139-140.
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond Aurel
Cosma, dosar 62, f. 18.
48
Ibidem, dosar 156, f. 2.
49
Ibidem, 3.
50 Ibidem, 5-6.
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vedere al atitudinii, al intervenţiei. Însă la nivelul
decizional, cel al comandamentelor, al ministerului
de război şi al reprezentanţiilor diplomatici francezi, se poartă un amplu şi real dialog pe marginea
situaţiei din Banat. Dorinţa generalului Bertheloc
de a veni în sprijinul bănăţenilor s-a manifestat
încă din luna noiembrie 1918. Cu ocazia întâlnirii
de la Giurgiu, de pe 26 noiembrie, cu generalul
Prezan, şeful Statului Major Român, Bertheloc a
propus ca Banatul să fie ocupat numai de trupe
franceze. „Pentru evitarea unei tensiuni a relacii,
lor dintre noi şi sârbi aprecia Prezan consider că
solucia e acceptabilâ' 51 • Asa
cum am văzut, chiar
'
dacă trupele franceze au intrat în Banat, cele sâr-

.

beşti şi-au menţinut poziţiile.

Generalul Franchec d'Esperey, aflat în vizită la
între 1O şi 13 decembrie, lasă Banatul în
aria de competenţă a generalului Henrys 52 • După
aproximativ o săptămână, în drumul său spre
Budapesta, generalul Armatei franceze din Orient
se opreşte la Timişoara. Din discuţiile purtate la
nivelul comandamentelor militare, franceze şi sârbeşti, dar şi cu responsabilii administrativi se desprinde interesul autorităţii tutelare pentru situaţia
zonei, mai ales în privinţa aprovizionării 53 •
Din telegrama trimisă pe 21 decembrie, de cartierul generalului Bercheloc către ministrul Franţei
la Bucureşti, contele de Sainc-Aulaire, aflăm că
generalului d'Esperey i-a fose adus la cunoştiinţă, cu
titlu secret, conţinutul convenţiei pe care România
a încheiat-o în 191654 • Faptul că nu a cunoscut
întru cocul realicăciile românesci
' si că Banatul fusese
promis României odată cu terminarea războiului, au
fost justificate ulterior de biograful său Paul Azan 55 •
Întrucât purta responsabilitatea încheierii armistiţiului de la Belgrad, şi deci a situaţiei
ce a decurs din hotărârile luate acolo, generalul
d'Esprey se oferă să „repare greşeala involuntară pe
care o facuse în dauna noastră" 56 • Discuţia a avut
loc în cabinetul lui Ionel I. C. Brătianu şi în prezenta lui I. G. Duca 57 •
Astfel în baza a ceea ce promisese, generalul
Franchec d'Esperey a luat pe 28 decembrie 1918
Bucureşti

.

.

Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan,
op. cit., 131.
52 Vasile Vesa, Les rapports entre Ies generaux Henri Mathias
Berthelot et Loius Franchet d'Esperey durant l'hiver 19181919. George Cipăianu, Vasile Vesa (editeurs), La presence
ftanraise en Roumanie pendant la Grande Guerre (J 9141918), Cluj-Napoca (1997), 167.
53 Drapelul, XVIII, nr. 135, din 20 decembrie/2 ianuarie
1918, 3.
54 Gheorghe Iancu, George Cipăianu, La consolidation„.,
doc. XVI, 135.
55 Ibidem, 23.
56 Ion Gheorghe Duca, op. cit., 213-214.
57 Ibidem.
51

decizia ca în estul Banatului, trupele sârbe să fie
înlocuite de cele franceze, pentru crearea unei zone
neutre 58 • Însă va mai dura aproximativ o lună până
să înceapă punerea în aplicare a acestei hotărâri.
Această atitudine fermă în privinţa Banatului s-a
conturat şi în urma Adunării Armatei Franceze
din Orient, ce a avut loc la Belgrad pe 27 decembrie 1918. Discutându-se situaţia din Ungaria, în
raportul cu numărul 5 284 nu a fost omisă zona de
înclestare a intereselor româno-sârbe, interese ce au
prov~cat deja incidente de frontieră. A fost propusă
drept soluţie temporară ocuparea Banatului de
trupele franceze, spre satisfacţia românilor, dar
stârnind îngrijorarea sârbilor59 •
Revenit la Bucureşti, Berthelot a aflat de înră
utătirea situatiei din Banat, că abuzurile sârbilor
nu 'au contenit60 • Încă din primele zile ale noului
an, i-a fost înmânat raportul locotenet-colonelului Landrot, în urma vizitei acestuia în teritoriile
fostei Monarhii austro-ungare. Observaţiile lui
referitoare la necesitatea anulării armistiţiului sunt
pertinente, mai ales că sârbii au izolat Banatul din
punct de vedere economic faţă de Transilvania61 •
Pe 5 ianuarie, Berthelot redactează raportul călă
toriei efectuate în Banat şi Transilvania62 • De asemenea este înstiintat de George G. Mârzescu, în
calitate de ministru al internelor, că bănăţenii erau
în continuare victime ale sicanelor sârbesti 63 .
Aflându-se în posesia unor date veridice
privind tensionata situaţie a regiunii, comandantul
Armatei Dunării a trimis superiorului său, generalul Franchet d'Esperey o telegramă: „Este necesar
pentru a evita orice dezordine ca a 11 Divizie de
Infanterie Colonială să ocupe cât mai repede posibil
regiunea care i-a fost atribuită prin telegrama din
4 ianuarie. Această ocupare trebuie să se realizeze
înaintea replierii sârbilor, care se vor retrage puţin
câte puţin după sosirea trupelor franceze." 64 Din
textul acesteia putem desprinde rolul pe care şi 1-a
asumat armata franceză, acela de a asista la evacuarea trupelor sârbeşti şi de a prelua teritoriile distribuite. Totuşi, operaţiunea nu a fost foarte clar
trasată, aceasta s-a conturat în urma schimbului de
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Gheorghe Iancu, George Cipăianu, Prezenţa militară ... ,

389.
Tatiana Duţu, op. cit., 195.
General Henri Berthelot, op. cit., 338.
61
Gheorghe Iancu, Officiers superieurs fran<;ais en mission
dans la Transylvanie des annees 1918-1919. George
Cipăianu, Vasile Vesa (editeurs) La prisence franraise en
Roumanie pendant la Grande Guerre (1914-1918), ClujNapoca (1997), 160.
62
Vasile Vesa, op. cit., 169.
63
General Henri Berthelot, op. cit., 339.
64
Arhivele Naţionale Bucureşti (A.N.B.), Microfilme, Franţa,
rola 99, 158.
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sugestii şi dispoziţii, de telegrame, rămânând pe
mai departe deschisă şi sub amprenta unui efort de
inventare sau mai bine zis de adaptare cu un spaţiu
şi un timp tulbure.
Câteva zile mai târziu, într-o scrisoare către fiul
său Georges, Berthelot critică „politica fără noimă a
Parisului" 65 , lucru pe care îl reia, dar într-o manieră
mai atenuată, datorită uzantelor, si în telegrama
adresată Presedintelui Consiliului de Ministrii si
ministrul al ;ăzboiului, Georges Clemencea~. „~
impresia că în aceste momente Aliaţii nu vorbesc
sincer României. [ ... ] în Banat făcându-se tabula
rasa din Tratatul din 1916, între România, Franta
şi Anglia, sârbii au fost lăsaţi să ocupe Banatul, ~ă
brutalizeze, să jefuiască, să-i închidă pe locuitorii
de nationalitate românească si să-i împiedice să-si
manifeste dorinţa de a se uni 'cu România" 66 •
'
Răspunsul de la Paris nu a întârziat, dându-se
asigurări că soarta românilor de acolo nu este ignorată, că se ţine cont de cererea de retragere a trupelor sârbeşti, care să fie înlocuite „în partea centrală
a teritoriului, cu trupele generalului Henrys". Însă
decizia finală, fiind vorba de un teritoriu în litigiu,
a fost lăsată Conferinţei de Pace67 •

. .

O experienţă inedită
Pentru anul 1918, atitudinea trupelor de ocupaţie a fost caracterizată drept una stranie pentru
nişte Aliaţi. Rolul jucat în sfera publică şi privată
nu a fost unul anodin, urmele lăsate fiind vizibile
peste tot. Însă începând cu ianuarie 1919, ocupaţia
militară sârbească a avut o pondere tot mai grea,
înregistrându-se o degradare a comportamentului.
Conform definiţiei, armatele străine exercită
explicit sau implicit, rolul de forţe de ocupaţie, fie
prin administrarea directă a teritoriului, fie prin
sprijinul efectiv şi controlul asupra unei administraţii naţionale acceptate 68 • Pentru Banat s-a aplicat
încă din luna noiembrie o formă de administrare
hibridă: cea militară sârbească cu cea civilă ungurească, elementul românesc fiind îndepărtat.
Printre cele mai restrictive măsuri este cea a
interzicerii manifestărilor naţionale publice şi particulare. Erau permise doar reuniunile culturale, cele
corale, cele ale fanfarelor. În ceea ce priveşte învăţă
mântul au fost luate multe măsuri scandaloase, fată
de care episcopul Miron Cristea a protestat prln
65

General Henri Berthelot, op. cit., 339.
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan,
op. cit., 123.
67
***, Desăvârşirea unităţii naţional-statale ... , doc. 500,
66

158-160.
" Colonel (r.) Alexandru Oşca, O experienţă inedită.
Administrarea teritoriilor ocupate. Document, 1-4 (31-34),
6

2006, 45.
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nota oficială trimisă ziarului „Foaia Diecezană" din
Caransebeş. Astfel a fost semnalat faptul că unele
şcoli au fost închise în urma încarcerării învăţăto
rilor, că autoritătiile maghiare si inspectorii scalari
'
,
'
impuneau chiar şi cadrelor didactice din şcolile
confesionale româneşti depunerea jurământului de
fidelitate faţă de Narodno Uprave din Novi Sad69 •
Cum promisa normalizare a situaţiei nu s-a
realizat, intervenţia reală a trupelor franceze nu
mai putea fi amânată. Cu temeiurile unei oarecare superiorităţi, cu hotărârea de a-i supraveghea
îndeaproape pe bănăţeni şi de a menţine Banatul
ocupat, într-o epoca a tratativelor de pace, sârbii au
acceptat cu greu decizia de evacuare. A fost nevoie
ca generalul Franchet d'Esperey să dea numeroase
dispoziţii, mai ales către Voievodul Misie, pentru a
fi aplicată hotărârea luată încă din 28 decembrie 70 •
Consimtământul
sârbilor în privinta
,
, schimbărilor de trupe va fi dat la sfârşitul lunii ianuarie şi va sta
sub semnul unei replieri din partea estică a Banatului.
Aici, pe teritoriul comitatului Caraş-Severin, începând din 25 ianuarie, se va instala a 11-a Divizie
Colonială de Infanterie, aflată sub comanda generalului Leon Gaston Jean-Baptiste Farret. Puncte de
interes, pe linia urmată de trupele franceze, au fost
Orşova, Caransebeş, Lugoj, Lipova 71 •
Pe 27 ianuarie, la Lugoj şi-au fa.cut intrarea
primele detaşamente franceze aflate sub conducerea colonelului Henry Lemoigne. Astfel, un
moment ca acesta, atât de aşteptat, avea să reţină,
timp de r:iai bine de o săptămână, atenţia întregii urbe. ln numărul din 28 ianuarie al ziarului
„Drapelul" găsim dovada întâmpinării entuziaste:
„Sozey les bienvenus chez nous, heros de la France
genereuse ... "72 • Colonelul Lemoigne, găzduit în
casa Sidoniei Dr. Maior, a fost delectat pe 2 februarie cu o serenadă interpretată de corul „Lira" şi de
„Reuniunea Română de cântări şi muzică". Printre
auditori s-a numărat şi Valeriu Traian Frenţiu, episcopul unit7 3 • Peste câteva zile, militarii francezi
aveau să se bucure, la rândul lor, de virtuozitatea
corurilor lugojene, cărora li se adaugaseră şi cele
din Herendeşti si Hodoş 74 • Judecând după atmosfera creată, apare drept întemeiată afirmaţia publicistului Ion Clopoţel potrivit căreia: „Oraşul în care
francezii s-au simţit mai bine a fost fară îndoială
Lugojul. [.„]. Lugojul întrunea condiţiile, pentru

ca toti, francezii care treceau pe aici să fie încântati,
şi să se despartă cu greu de acest oraş." 75
Un entuziasm similar ca amplitudine s-a înregistrat şi în Caransebeş şi Vârşeţ. Pentru primul avem
următoarea consemnare: „Şi tot aşa de bucuroşi au
primit caransebeşenii şi primii soldaţi francezi care
ne veneau în locul sârbilor, înlocuiţi prin surprindere, fară să aibă timpul să ia ceva, aşa cum facuseră în alte părţi" 76 . Ziarul „Opinca", numărul 4, II,
29 ianuarie/9 februarie 1919, din Vârşeţ reţinea în
rândurile sale următoarele: „Săptămâna aceasta ne-a
adus o foarte mare şi plăcută surprindere, căci au
sosit trupe de ocupaţie franceză sub comanda domnului colonel Blanchin (Blanch ere)... Sunt fraţii
noştrii, poporul cel mai luminat din Întreaga lume,
care au luptat şi au adus cele mai mari jertfe pentru
eliberarea tuturor naţiunilor asuprite. [... ] Lumea
noastră e încântată de prezenţa lor şi păşirea lor face
cea mai bună impresie. Dumnezeu să ne trăiască
oaspeţii şi noi le dorim să se simtă bine în mijlocul nostru" 77 • Aceeasi sursă mentionează si efectivele franceze aproxi~ate la o mie' de oame~i, restul
urmând a sosi o dată cu încetarea capriciilor iernii78 •
Arborarea steagurilor tricolore la Lugoj,
Caransebeş sau Teregova, cu ocazia primirii soldaţilor francezi a fost un act simbolic, a transfigurat onoarea acordată unui astfel de moment7 9 .
Tricolorul era/este un simbol al independenţei şi
unităţii tuturor românilor, deci unul al celor mai
importante momente ale românismului, pentru
care Franţa a fost sursă de inspiraţie, o forţă a exemplului, un sprijin şi un garant. Momentul a fost o
manifestare a bucuriei, a satisfacţiei, a entuziasmului si a încrederii, toate în aură de sărbătoare.
Astfel odată cu venirea soldaţilor francezi,
bănăţenii sperau în dobândirea libertăţii de expresie, a posibilităţii de a-şi manifesta public sentimentele de apartenenţă la România. Francezii au
mai îngăduit înălţarea steagului naţional cu ocazia
zilei Unirii Principatelor din 24 ianuarie/6 februarie, după care s-a lansat propunerea de realizare a
acestui gest doar în timpul sărbătorilor religioase80 •
Instalarea armatei franceze în departamentul
Caraş-Severin era pentru Consiliul Dirigent o
garanţie a păstrării ordinii, astfel că încă din 14
februarie a fost luată în calcul instituirea administraţiei româneşti. A fost agreată ideea numirii
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Gheorghe Neamţu, Activitatea Consiliului Naţional
Român din Caransebeş, noiembrie 1918-august 1919. Amintiri
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ca prefect a lui Caius Brediceanu, însă datorită
misiunii acestuia în cadrul Delegaţiei române la
Conferinta de Pace, a mai fost vehiculat si numele
lui Ioan Băltescu, primar al Lugojului 81 • Altele vor
fi însă circumstanţele care vor permite asumarea
îndatoririlor publice.
În acele zile de februarie, Timisoara a cunos'
cut o desfasurare evenimentială diferită de cea a
oraselor di~ estul Banatului'. atmosfera fiind deosebit de tensionată. Dacă Lugojul şi Caransebeşul
au înregistrat o dislocare a autorităţii militare sârbeşti, urbea de pe Bega s-a confruntat cu o intensificare atât a influentei sârbesti, cât si a autoritătii
militare. Astfel, pe 19 februa~ie şi-a 'făcut intrar~a
generalul sârb de divizie Gruiei, acompaniat de
Statul Major al Diviziei de Morava. Acesta a avut
nevoie de doar 2 zile pentru a instala administraţia
civilă sârbească în comitatul Timiş, în baza mandatului guvernului din Belgrad 82 • Prin dizolvarea
Consiliului Popular Republican maghiar, condus
de Otto Roth, s-a pus capăt funcţionării administraţiei duale sârbo-maghiare. Guvernul belgrădean
i-a numit pe Martin Filipon, sârb originar din
Alibunar, ca prefect al comitatului, şi pe Reinhold
Hecgn, ca prefect al oraşului Timişoara. Acesta din
urmă era de naţionalitate germană, urmărindu-se
astfel câştigarea de partea cauzei sârbeşti a minoritătii svăbesti 83 •

' A~ând 'în mâini toate pârghiile, cele militare,
civile, sârbii au dat dovadă de intoleranţă, una
sub formă malignă. Atmosfera de insecuritate din
Timişoara a fost semnalată într-o telegramă transmisă autorităţiilor americane pe 26 februarie, de
către proprii reprezentanţi diplomatici din spaţiul
românesc. Din surse primare sau secundare franceze, telegrama menţionează jafurile la care s-au
dedat chiar cei însărcinati cu mentinerea ordinii 84 •
Acelasi document conse:nnează as~sinarea de către
sârbi~ unui militar francez din trupele lui Farret85 •
În aceste condiţii a devenit imperativă intrarea trupelor franceze în oraş. Imediat a sosit a 17-a Divizie
colonială franceză sub comanda generalului Ernest
Pruneau 86 • Generalul Farret, aflat la momentul
respectiv la Lugoj, a considerat ca fiind necesară
George Cipăianu, Gheorghe Iancu, Nouvelles contributions concernanc l'institution de l'administration roumaine
dans le Banat. Anuarul Institutului de Istorie Cluj, XXXV
(1996), 458.
82
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83
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale,fandAurel
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Viorel Screciu, Documente privind situaţia Banatului
în prima jumătate a anului 1919. Banatica, XIII, tome II
(1995), 377.
85
Ibidem.
86
Nicolae Ilieşiu, op. cit., 118.
81

chiar preluarea de către francezi a administraţiei,
insistând în acest sens pe lângă Belgrad 87 •
O altă situaţie delicată a fost creată de tentativele disperate ale maghiarilor de reinstaurare
a administraţiei. Un astfel de punct nevralgic
a fost Făgetul. Starea de fapt este prezentată de
George Gârdea, avocat în localitate, într-o scrisoare din 12 februarie. Destinatarul acesteia era
Valeriu Branişte, marcantă personalitate lugojeană, pe atunci şeful Resortului Culte din cadrul
Consiliului Dirigent. „Suntem intr-un hal nemaipomenit. În România Mare fără români, sub ocupaţie franceză fără francezi. Ordine nu primim de
nici unde" 88 • Avocatul Gârdea a solicitat trimiterea
unui pluton francez pentru a fi ocrotiţi cetăţenii şi
bunurile lor89 •
Orizontul vestic al Banatului continua să facă
parte cu desăvârşire din sfera sârbească. În absenţa
unei forţe franceze considerabile, sârbii deţineau
controlul asupra Vârşeţului, Becicherecului Mare
şi a oraşului Pancevo 90 • Pe 28 februarie 1919, primarul din Vârşeţ a redactat un memoriu adresat
Conferinţei Păcii. Distingem două tipuri de solicitări: una ce ţine de domeniul socialului:
-ajutorarea femeilor ai căror soţi sunt prizonieri;
- plătirea ajutoarelor invalizilor de război.
Cealălalt tip aparţine registrului siguranţei:
-încetarea violenţelor;
- asupra oraşului să vegheze o comisie
internaţională.

Intervalul 27 ianuarie - 27 februarie a coincis
cu instalarea reală a trupelor franceze în Banat,
cu precădere în partea estică. A fost atât pentru
aceştia, cât şi pentru bănăţeni, o perioadă de adaptare. Cel puţin la început misiunea francezilor a
derivat dintr-un exerciţiu al improvizaţiei: a fost
solicitată intervenţia lor în principal pentru că erau
în zonă, s-a mizat mult pe relaţia afectivă a generalului Berthelot cu România, deşi Banatul va fi
scos din jurisdicţia sa, nu au avut un teritoriu clar
delimitat. Unitătile franceze hoinăreau în astep'
'
tarea demobilizării, implicarea lor fiind sporadică
şi sprijinindu-se doar pe un concept al înlăturării
conflictelor locale.
Cercurilor de decizie şi de intervenţie din
interiorul si
, din afara Banatului au fost sub influenţa a ceea ce Pierre Renouvin şi Jean-Baptiste
Duroselle au definit ca fiind, pe de o parte, interese
87

Viorel Screciu, op. cit., 377.
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economice şi financiare (mai ales maghiare), iar pe
de alta sentimente naţionale ale opiniilor publice
(românesti si sârbesti) 91 •
Misiunea initială si-a găsit si rezervat astfel, pe
parcurs, competenţe în evacuarea şi asistenţa populatiei
• civile si
, militare refugiate, evolutia din teritoriu asigurându-i multiplicarea centrelor de acţiune
şi de decizie. Totuşi aceasta se va confrunta cu încetiniri ale ritmului sau frământări datorate de interferarea instanţelor naţionale sau internaţionale 92 •
Conduita acestei misiuni sau intervenţii, supusă
unei sumedenii de constrângeri sau inerţii, evoluţia sa de la o simplă prezenţă (trupe staţionare),
la o implicare în medierea a două entităţi revendicative, la o luare concretă de poziţie în asigurarea
unui climat de siguranţă şi de pace, demonstrează
complexitatea procesului decizional în contextul
regiunii şi a controversatelor luni postbelice.

..

.

. .

.

.

LE BANAT EN ATTENDANT LA PAIX, LES
PREMICES D'UNE MISSION FRANc;AISE
(Resume)
S'interroger sur le caractere de la presence militaire frarn;:aise en Banat, a la fin de la Grande Guerre,
porte sur !' effort d'identification et de comprehension
des evolutions et des dynamiques d'une intervention
inedite dans l'histoire militaire.
La mission franc;:aise a ete influencee par la situation particuliere de Banat, congruente du conflit:
l'invasion militaire du territoire de la part d'un « soidisant » allie serbe, le maintien de !' administration
civile hongroise et Ies revendications nationales roumaines suite a la Grande Assemblee Nationale d'AlbaIulia. En ce qui concerne la duree, on distingue deux
periodes differentes, antonymiques comme representation : novembre - decembre 1918, representant la fin
de la guerre, et janvier - fevrier 1919, equivalant avec
le debut de la paix. Le premier intervalle correspond
a une simple presence des troupes stationnaires franc;:aises en attendant l'ordre de demobilisation. En ce qui
concerne la distribution des roles franc;:ais, on retient la
prestation de trois acteurs : le general Louis Franchet
d'Esperey, le commandant des Armees Alliees d'Orient
de son quarrier general de Salonique, le general Paul
Prosper Henrys, commandant de !'Armee franc;aise
d'Orient de son quartier de Belgrade et le general Henri
91
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Mathias Berthelot de son centre de commandement de
Bucarest. Les notes diplomatiques et Ies journaux ont a
plusieurs reprises mis en exergue des contradictions, des
inconsequences et des frictions decisionnels au sujet de
l'installation et du role des troupes franc;:aises.
Suite aux differentes demandes roumaines
(audiences, revendications, petitions, memoires), et
cause de l'attitude des serbes, la presence franc;:aise a
ete peu a peu investie avec des competences de police
internationale, de maintien de la paix et de mission
d'interposition entre deux populations enflammees.
II s'agissait en fait d'une solution diplomatique pour
regler le differend roumano-serbe, issu apres l'Armistice
de Belgrade de 13 novembre 1918. Le but declare de
la mission franc;:aise a ete celui d'assurer un bon climat
pour l'acheminement de la Conference de Paix de Paris.
Les troupes franc;:aises se sont installees a partir de
premiers jours du mois decembre 1918. Elles ont occupees quelques points aleatoires et disperses de la region.
Limplication des franc;:ais pour apaiser Ies conflits
locaux ont peu a peu delimite un interstice entre Ies
roumains et Ies serbes. La reussite a ete due au corps de
cavalerie de Jouinot-Gambetta, qui a participe a!' operation d'internement du marechal allemand Mackensen,
a la l le Oivision d'Infanterie Coloniale (l le D.I.C.),
composee de spahis, sous la commande du general Leon
Gaston Jean-Baptiste Farret. Le gros de cette division a
ete arrive a la fin du janvier 1919 et s' est installe dans
Ies villes comme: Orşova, Caransebeş, Lugoj, Lipova.
En fevrier 1919, l'atmosphere terrible d'insecurire de
Timişoara a eu comme effet l'installation de la l 7e
Oivision d'Infanterie Coloniale (l 7e D.I.C.), sous Ies
ordres du general Ernest Pruneau.
Les chceurs et Ies fanfares du Banat ont fait du stationnement franc;:ais une experience memorable. Pour
Ies habitants roumains, l'arrivee des soldats franc;:ais a
represente I' esperance d' acquerir de la liberte d' expression, de la possibilite de pouvoir manifester publiquement Ies sentiments d'appartenance a la Roumanie.
Pour le Conseil Dirigent l'armee franc;:aise a ete un
gage pour le maintien de !' ordre et un soutien pour Ies
demarches du transfert d'autorite administrative.
Ce qui au debut semblais fare le resultat d'un exercice d'improvisions, se prouve finalement, en tenant
compte des condirions difficiles d'execution, comme
une mission preventive et d'assistance a la population
civile. La conduite de cette mission ou de cette intervention, soumise a une multitude de contraintes ou
inerties, son parcours d'une simple presence et arriereune implication
garde serbe (troupes stationnaires)
pour assurer la securite et la paix, prouve la complexite
de l'apres-guerre au Banat.
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DOTAREA AERONAUTICII ROMÂNE
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Adrian Deheleanu ·

Cuvinte cheie: aviaţie, armă, escadrilă, bombardament, unitate aviatică
Schlusselworter: Luftwafe, Wafe, Geschwader, Bombardierung, Lu.ftfohrt Einheit

roblemele înzestrării aviaţiei, ale fabricării
în ţară a mijloacelor necesare apărării au
stat în atenţia factorilor de decizie din primii ani
ai perioadei interbelice 1• În perioada 1919-1923,
aviaţia militară va continua să aibă în dotare aceleaşi tipuri de avioane care au fost folosite şi în
timpul conflagraţiei mondiale, la care se vor adăuga
alte tipuri cu calităţi tehnice superioare2•
Avioanele de tip Brandemburg cu motoare
NAG si Austro-Deimler de 100-160 CP si cu
'
'
viteză de 130 km/h au fost folosite pentru pregătirea şi antrenarea personalului navigant. Pentru
grupurile de recunoaştere şi bombardament s-au
folosit avioanele Breguet 14 cu motoare Renault de
300 CP şi cu viteza de 140 km/h, precum şi U.C.I.
cu motoare Deimler-Benz de 220 CP si viteza de
160 km/h. În cazul escadrilelor din grup.ul de vână
toare, acestea au avut în dotare avioane Nieuport
BB cu motoare Gnome-Rhone de 80 CP şi viteză
de 140 km/h, Spad 61 cu motoare Hispano-Suiza
de 180 si 220 CP si viteză de 180 km/h si Fokker
'
'
'
D-11 cu motoare Mercedes Benz de 200 CP şi
viteză de 175 km/h.
În toamna anului 1921 s-au comandat din
Franţa, cu scopul de a dota aviaţia militară cu noi
avioane, avioane de recunoaştere de tip Breguet
14 B.2 echipate cu motoare Renault de 300 CP
precum şi materialele necesare pentru realizarea
unui laborator de încercări materiale aero al aviatiei la Bucuresti. Aceste avioane au fost livrate din
'
'
stocul de război al aviatiei militare franceze si au

P

'

'

· Muzeul Banatului Timişoara, Piap Huniade, nr. I, e-mail:
adideheleanu@yahoo.com.
1
*** Istoria militară a poporului romdn - Evoluţia sistemului
militar naţional în anii 1919-1944, voi VI, Ed. Militară,
Bucureşti, 1989, p. 166.
2
*** Istoria Aviaţiei Române, voi. IV, Ed Militară, Bucureşti,
1989,p.132.

intrat în dotarea unităţilor române chiar în cursul
anului 1921.
Ministerul de Război a fost autorizat de
Consiliul de Miniştrii la data de 22 iulie 1921
pentru a negocia cu Taylor şi Wryght să cumpere
60 de avioane şi piese de schimb în sumă totală de
120 750 f, din care 30 750 f plătibile din creditele
extraordinare ale exerciţiului 1921-1922, iar restul
de 90.000 f din exerciţiul viitor, plata fiind garantată_prin bonuri de tezaur nominative şi negociabile.
In urma furnizării articolelor de către agent,
Departamentul Aeronautic din Ministerul de
Război român s-a ales cu: 40 avioane tip D.H. 9,
motor Siddeley Puma cu două mitraliere la preţul de
1330 f fiecare (53 200 lire sterline) şi 20 avioane tip
Bristol Fighter cu motor Rolls Royce sau Siddeley
Puma în funcţie de preferinţă cu două mitraliere
la preţul de 1330 f fiecare (26600 lire sterline),
precum şi piese de schimb pentru suma de 40950 f.
In preţul global este inclusă taxa de asigurare şi de
transport până în portul românesc Constanţa. Plata
se va face prin The Bank of România Ltd. către
National Provincial and Union Bank of England
domnului Sidney Alexander Taylor.
Respectivul contract a fost semnat la data de 1O
august 1921 3 şi va avea o istorie cât se poate de
sinuoasă. Până în ianuarie 1922 nu au sosit în ţară
decât două avioane deşi guvernul român plătise 7
875 f (1 f = 288 lei). Cele două avioane trimise
nu erau în stare nouă (etat neuf), conform contractului şi prezentau semne de uzură accentuată a
corpului şi a aripilor.
Pentru a rezolva problema apărută Guvernul
român decide să îl trimită în Anglia pe căpitanul
Burduloiu, el fiind însărcinat să constate dacă, la
3

A.M.R.,fond Direcţia Aeronautică, dosar nr. crr. 41611962,

f. 2.
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plecare, materialul de luptă este cum prevede contractul în stare nouă, iar în urma avizului său va
începe executarea contractului. Recepfia urma să
se facă în fafa Comisiei de la Paris sub preşedinfia
ma~orului Negrescu şi a colonelului Rujinski.
lnsă această hotărâre cade, locotenent colonelul Andrei Popovici (directorul Aeronauticii) trimifând o telegramă de la Paris prin care cere ca
domnul căpitan Burduloiu să nu mai fie trimis 4•
La 27 mai 1922 sosesc la Constanfa, cu vaporul
„Maid of Athens", 12 lăzi cu 8 avioane şi alte materiale de aviafie. Aceste lăzi au fost transportate în
hangarul central de la Pipera spre a fi păstrate.
Potrivit raportului trimis de maiorul Negrescu
la 18 august 1922 Direcţiei Aeronautice cu privire
la situafia contractului din Anglia cu ,,Aircraft
Disposals" se arata că această Casă - Aircraft
Disposals, „va fi dizolvată imediat ce stocul de
avioane de război se va termina" şi că „pentru continuarea contractului delegafia casei propune plata
de 15 OOO f în numerar (cash) şi micşorarea cu 1O
a numărului avioanelor ce se vor livra'', delegafii
englezi motivând că prin aceste măsuri pot să-şi
reducă pierderile. Maiorul Negrescu le-a replicat
faptul că avioanele trimise nu au răspuns condifiilor din contractul inifial (800 kg încărcătură şi
atingerea altitudinii de 3000 m. în 15 minute).
Avionul trimis face abia o medie de 25 minute
până la 3000 şi nu are bombe exterioare, aşa cum a
prevăzut condifiile contractului englez.
În urma sesizărilor maiorului Negrescu,
Guvernul român a dispus încetarea plăfilor, provocând la 2 noiembrie 1922 o reacţie din partea colonelului Barett Lennard, reprezentantul Companiei
Aircraft Disposal5. În scrisoarea acestuia se menfionează că „această Casă este cel mai mare furnizor de aeroplane din lume" şi că „în tranzacţiile
cu toate guvernele din lume nu s-a întâlnit un
asemenea caz" si „cu sigurantă vor fi comentarii
'
'
întinse în presă". Au mai fost luate măsuri şi de
către Directorul Superior al Aeronauticii, colonelul Rujinski, acesta sugerând Marele Stat Major
să nu se facă noi plăfi, în timp ce ministrul de
finanfe Vintilă Brătianu declară despre acest contract: „Dl. Taylor n-a predat maşinile la timp iar
cele predate sunt de proastă calitate; nu s-a finut
de angajament şi deci să nu se mai plătească nici o
sun;ă până când nu se tranşează litigiu"6.
lntr-un memoriu din 28 aprilie 1922 asupra
acestui contract trimis de Inspectoratul Tehnic al
Aeronauticii se confirmă că cele două avioane trimise

au fost recepfionate în decembrie 1921 de către o
comisie formată din: maior aviator Protopopescu
Ştefan (preşedinte), inginerul Şeşefski Ştefan, căpi
tanii Macavei si Constantinescu si de către seful
fabricii Arsenal~lui Silişteanu. În ;cest memoriu se
afirmă că banii statului trebuie economisifi şi că
s-a căutat punerea în valoare a materialelor care se
găsesc în pră. Astfel „cu suma de 3 500 OOO lei se
construiesc la Arsenalul Aeronauticei actualmente
52 de avioane din care 1O sunt deja gata şi vor fi
trimise comandamentului trupelor din Basarabia.
Din bugetul în curs şi cu materialul disponibil
vom mai putea construi încă 40, ceea ce fafă de
comenzile din străinătate a căror valoare minimă de
avion este de 1 500 OOO lei (valuta actuală) se realizează o economie la aceste 100 avioane de aproape
100 OOO OOO lei fa fă de cele din străinătate".
Casa Aircraft Disposal propune, printr-o scrisoare tradusă la 21 martie 1923 de colonelul Ion
Antonescu - ataşat militar la Paris, un nou angajament ca o continuare la contractul din 1921 de
cumpărare a 5 avioane. Factorii de decizie de la
Bucureşti nu vor mai lua în seamă această propunere. Ataşatul militar român la Londra7 primeşte
la 15 martie 1924 o înstiintare
de la colonelul
,
,
Rujinski, prin care i se aducea la cunoştinfă că
trebuie să ia contact cu Casa şi să lichideze contractul spunându-i că dosarul chestiunii se află la
el, întrucât a fost trimis la 15 iunie 1923 pe când se
afla la Paris. Ministerul de Război 8 primeşte o notă
de la colonelul Rujinski la data de 31 martie 1924
prin care se cerea „solufionarea chestiunii avioanelor D.H. 9" si
, lichidarea contractului care durează
de patru ani. Direcţia propune ca cele 1O avioane
deja plătite să fie puse în stare de zbor întrucât stocarea lor îndelungată le deteriorează. Asupra acestui
fapt a atras atenfia şi maiorul aviator, Pleniceanu,
comandantul Grupului 2 aviafie - bombardament, la 22 martie 1923: „avioanele De Havilland
se uzează stând în hangar. Cablurile sunt pline
de rugină şi placajul este scorojit şi deformat de
la umezeală, iar aparatele de bord au început să
dispară. Vă rog a lua măsuri pentru solufionarea
cestei chestiuni ( ... ). Pentru a nu se ajunge a le
scoate din serviciu fără să fi făcut măcar un zbor" 9 •
Pentru a evita această problemă care putea să
apară datorită nefolosirii lor, la 1 aprilie 1924,
ministrul hotărăşte punerea avioanelor în serviciu 10 , iar la 19 februarie 1925, directorul superior
al Aeronauticii care acum este locotenent colonel
Ibidem, d. 31111933 f. 548.
• Ibidem, f. 562.
9
Ibidem, f. 54.
10
Ibidem, d. 31111933, f. 566.

7

4

5
6

Ibidem, f. 16.
Ibidem, d. 31111933, f. 170.
Ibidem, f. 97.
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Beroniady, concluziona într-un referat 11 că „avioanele De Havilland erau de actualitate atunci când
au fost comandate, iar azi, faţă de progresele foarte
mari în domeniul aviaţiei nu ar mai fi un material
de război la înălţimea cerinţelor moderne, chiar
construite din nou".
Într-un referat de 20 de pagini întocmit de
colonelul Ion Antonescu, în urma unor investigaţii efectuate la Londra cu privire la Casa Aircraft
Disposals, şi trimis Direcţiei Aeronautice, se detaliază aspectele negative ale acestui contract pentru
statul român, precum si faptul că ofiterii trimisi
'
'
'
la Paris pentru recepţionarea avioanelor nu şi-au
făcut datoria. Răspunsul vine de la Directorul
Aeronauticii printr-un referat la data de 2 noiembrie 1925: „mai mulţi ofiţeri s-au făcut vinovaţi,
unii de nesocotirea intereselor aviaţiei, alţii de
calomnie. Trebuieste numită o comisie de anchetă
'
pentru a stabili vina
celor vizaţi. Interesele de
apărare a ţării, viaţa aviatorilor şi progresul armei
au fost la un moment dat compromise, iar banul
statului a fost risipit" 12 •
În urma celor întâmplate, în ianuarie 1926
Direcţia Aeronautică a demarat o anchetă internă
si au fost luate declaratii locotenent colonelului
Popovici, căpitanului M~cavei şi altora. În vederea
începerii procedurilor judiciare 13 pentru lichidarea
acestui contract care dura deja de prea mult timp,
a fost contactat avocatul Rosental.
Condiţiile principale pentru dotarea aviaţiei militare au fost sintetizate de către directorul
Aeronauticii 14 într-un memoriu trimis Marele Stat
Major: „Una din condiţiunile principale a unei
bune dotări este de a avea cât mai puţine tipuri de
avioane şi pe cât se poate mai uniforme (un tip de
luptă şi recunoaştere şi un tip de bombardament).
Odată tipurile de avioane stabilite să se înceapă tratativele pentru crearea unei fabrici de avioane în ţară
căreia i se va pune condiţiunea să poată fabrica orice
tip de avion pe care Direcţia Aeronautică îl va cere.
Pentru ţara noastră este foarte avantajos a avea
avioane cu fuselaj de lemn fiind mai uşor reparabile şi având în ţară materia primă (lemnul). Prin
urmare, primul pas spre realizarea dotării aviaţiu
nei noastre cu avioane si realizarea unei industrii
de avioane este de a se' stabili tipurile cele mai
moderne de avioane ce trebuie adoptate. Zic cele
mai moderne, căci noi fiind o ţară cu resurse mici,
nu putem schimba tipul de avion decât la intervale
mai mari de timp.
11
12

13

14

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 614.
f. 621.
f. 679.
d. 27111958, f. 394.

Cum aeronautica

noastră,

pot spune, nu este

dotată cu nici un tip de avion, căci avem în total în

serviciu peste 1O tipuri (diferite unul de altul) care
toate sunt vechi, iar numărul lor foarte mic. Este
ocazia unică să adoptăm tipurile de avioane cele
mai moderne, să realizăm cât de curând o industrie
care să poată fabrica aceste tipuri imediat, avantaj
mare şi din punct de vedere financiar, căci fabricantul căruia i se va comanda anul acesta 1O escadrile, va veni cu aportul său de experienţă şi capabil
chiar pentru a-l pune la dispoziţia unei persoane
sau societăţi române care să creeze o fabrică.
Prin referatul din 27 noiembrie 1920, am arătat
că preţul pentru un avion Breguet (118 OOO FF)
este enorm de mare, revine la 475 OOO lei după
valuta actuală şi am avut onoarea a propune să nu
se accepte cumpărându-se acum numai 3 escadrile Breguet care se comandaseră deja, iar pentru
restul 7 escadrile să se trateze a se lua tipul de
avion modern ce este necesar tării noastre si care
va putea fi fabricat şi la noi. A~est aparat se' poate
lua cu un preţ d: 80 OOO FF maxim sau chiar la un
preţ mai mic". ln acest memoriu se mai specifică
şi dorinţa realizării unui Atelier Central (Arsenal)
„ce poate repara materialul uzat şi chiar de a construi avioane". Suma de 900 OOO de lire italiene
este necesară pentru cumpărarea şi aducerea în
ţară a 29 avioane Breguet. Preţul acestora revenea
la 80 OOO bucata, preţ enorm de avantajos faţă de
475 OOO lei din Franţa.
Datorită lipsei de monedă 15 cele 29 de avioane
Breguet comandate în Italia ce trebuiau aduse în
ţară potrivit aprobării Jurnalului Consiliului ?e
Miniştri din 13 august 1920, nu au mai ajuns. ln
schimb, la 6 octombrie 1921 s-a format la Paris o
Comisiune Militară de Aeronautică 16 pentru aducerea în tară a avioanelor comandate în Franta.
Preşedintele acestei comisii era maiorul Negrescu,
iar membri erau căpitanii Burduloiu şi Macavei şi
inginerul Zamfirescu.
Maiorul Negrescu, întors în ţară după călători
ile în interes de serviciu pe care le-a întreprins în
Franţa şi Anglia, raportează Direcţiei Aeronautice
situaţia contractelor de aviaţie 17 la 18 august 1922:
„Contractul Petrol. Valoarea totală a contractului a
fost echipament şi mitraliere 20 OOO OOO de franci,
materiale de aviaţie (1 O escadrile Breguet din care
o escadrilă 14 A 2 şi patru escadrile 14 B 2 cu dotaţiile reglementare franceze) 34 700 OOO FF s-au
plătit de către guvernul nostru prin acordul petrol
25 OOO OOO. S-au expediat în ţară următoarele

.

11
16

17

.

Ibidem, f. 417.
Ibidem, d. 41611962, f. 16.
/bidem,d.31111933f.157.
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materiale: echipament şi puşti militare 13 250 OOO
FF, trei escadrile Breguet în patru transporturi 9
180 586. Au fost comandate următoarele materiale: 20 motoare Renault de 300 CP în construcţie
şi gata în octombrie anul curent, tuburi dur aluminiu 46 OOO FF".
De asemenea, maiorul Negrescu a avut ceva de
spus şi despre contractele de aviaţie încheiate între
guverne 18 : „ Din lunga experienţă de aproape doi
ani de zile cât a durat misiunea ce am avut, am ajuns
la convingerea că în materie de aviaţie sistemul contractelor între guverne este şi greoi şi desavantajos
prin complecta lipsă de libertate ce am avut atât în
alegerea materialului cât si' în obtinerea
de preturi
'
,
avantajoase. Sunt de preferat comenzile directe!".
Dotarea în domeniul aviaţiei a ţărilor din jur, în
special a Rusiei, a fost una din principalele preocupări ale Marelui Stat Major, cu scopul de a vedea
ce fartă se va opune aviatiei noastre în caz de atac
de la ~st. Într-o notă confidenţială 19 trimisă Marele
Stat Major de către Secţia Informaţiilor se detaliază
dotarea aviatiei
bolsevice:
'
,
„ 1) Forţa aviaţiei bolşevice se ridică cam la 11 O
avioane, grupate la nord şi sud de Pripet.
2) Fiecare escadrilă de 6-7 aparate a câte 63
CP; a) grupa de la nord de Pripet, cam 26 escadrile; b) la sud, 4-5 escadrile.
3) Aparatele întrebuinţate: Nieuport, Farman,
Sapvis sistem vechi, Breguet, Spad şi câteva
Dekavslan.
Primele sunt ale vechei armate ruse procurate
de Franţa şi din cele destinate nouă, celelalte capturate de bolşevici de la armatele lui Colceag şi
Denikin.
4) După modul cum lucrează se împart în
jumătate de observat şi bombardament şi jumătate
de vânătoare; nu au de recunoastere.
,
5) Efectele în genere slabe. Observaţiile din
urmă făcute pe front arată că sunt instruite de
ofiţeri germani şi că au adoptat tactica de pe
frontul apusean, operând câte 2-3 aparate în grup.
Nu execută sboruri înapoia frontului inamic spre
interior. Nu bombardează măştile individuale ale
trupei, nu urmăresc şi nu fac legătură cu infanteria
si, artileria.
6) Moralul aviatorului bolşevic este mult inferior celui polonez.
Diverse:
lnformaţiuni de curând arată că germanii le-ar
fi trimes 50 de aparate Fokker, cari încă nu au
apărut pe frontul polonez".

IH
19

Ibidem, f. 157.
Ibidem, d. 27111958, f. 5.
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Într-un raport secret, întocmit de directorul
superior al Aeronauticii la data de 9 decembrie
1920, a fost expusă situaţia completă a aviaţiei 20 :
„situatia
pe frontul de est si
'
, nord-est rămâne alarmantă; ştirile sosite la Marele Stat Major. indică
precis o concentrare simţită de trupe bolşevice
împotriva noastră cari ne îndeamnă a crede că
pe acolo vom fi atacaţi. Conştienţi de greutatea
momentului prin care trece Ţara, ne permitem a
reaminti aci odată mai mult că faţă de un inamic
ca bolsevicul, salvarea Patriei va veni si trebuie să
'
'
vină de la aviaţie mai mult decât de la celelalte
arme pentru că bolşevicul, fiind ostaş fără moral,
trebuie lucrat asupra moralului său ori asupra
moralului nici o armă nu lucrează ca aviaţiunea.
Presupunând că nevoia unei operaţiuni în acea
parte este iminentă, aşa precum se pare, în acest
moment Aeronautica noastră nu va putea pune în
picioare decât 3 escadrile de recunoaştere, 3 escadrile de luptă, o escadrilă de bombardament şi 3
companii de aerostaţie. Pentru companiile de aerostaţie reamintim că ele nu pot fi întrebuinţate din
cauza lipsei de siliciu necesar producţiei hidrogenului; sunt 5 luni de când am obţinut aprobarea
prin jurnal la Consiliul de Miniştrii şi din cauza
lipsei de monedă nu am putut ridica materialul
angajat în Italia. Nu se poate deci conta pe nici o
companie de aerostaţie. Dat fiind lipsa de avioane
de rezervă, lipsa de piese de schimb pentru avioane
şi motoare, lipsa de uleiuri, lipsa de hangare,
toate lucruri semnate dumneavoastră în nenumă
rate rânduri, afirmăm cu toată convingerea că în
caz de începere a operaţiunilor, cele 7 escadrile
nu vor avea o viaţă mai lungă de 2-3 săptămâni,
termen peste care vom rămâne complect lipsiţi de
aviaţiune. Propuneri situaţia gravă a momentului
cere luarea de măsuri decisive. Sugerăm ideia de
a lua toate măsurile pentru ca materialul aviaţiei
comandat în Franţa să vină imediat. În loc de 3
escadrile să se aducă minimum 1O, dar complecte
cu rezerve în avion, motoare, piese, aparate fotografice şi T.F.F., hangare, uleiuri, material rulant
etc. Maiorul francez Couret să fie trimis o dată cu
maiorul Negrescu pentru ca să se accelereze cât mai
mult atât primirea cât şi expedierea materialului.
A se face întervenirile necesare pe lângă domnul
general Petain şi acesta pe lângă furnizorul francez
pentru a ni se da imediat materialul cerut; trebuie
a se aprecia faptul că această cauză a românismului
este şi cauza aliaţilor. Pentru aducerea materialului
a nu se profita de cursele vapoarelor Statului Major
Român ci a se organiza urgent curse speciale. În
cele din urmă să intre în convingerea tuturor ca
20

Ibidem, f. 348.

având aviaţie salvând ţara aflată în grele momente.
Acesta să fie nu crez ci o convingere ce trebuie
să pornească de la marii şefi ai Armatei cărura le
incumbă salvarea neamului" 21 •
În urma aprobării primite de la Ministerul
de război, atelierele Arsenalului aeronautic de la
Cotroceni aveau dreptul să construiască un important număr de avioane de tip Brandemburg. De
altfel acest lucru se şi realizează, arsenalul construind într-un interval de numai doi ani, 1922-1923,
120 de avioane. Flotila de aerostaţie avea în dotare
baloane captive de tip Caquot, cu capacitatea de
300 m 3• În ce priveşte construcţiile pentru îmbunătăţirea infrastructurii aerodromurilor, în perioada
1924-1930 s-au ridicat numeroase hangare pe principalele aerodromuri militare, au fost balizate toate
terenurile de zbor şi au fost efectuat:: ample lucrări
de drenaj a terenului de la Pipera. ln aceeaşi perioadă au fost construite clădiri pentru personalul
flotilelor de aviaţie, iar în anul 1927 au fost complet
terminate clădirile destinate atelierelor Arsenalului
aeronautic militar şi localul laboratorului aeronautic, situate la Cotroceni. Pentru serviciile tehnice ale
flotilelor, în anul 1927 a început construcţia atelierelor de reparat avioane la laşi, Cluj şi Galaţi.
Se poate spune că Marele Stat Major şi Direcţia
Aeronautică au făcut tot posibilul pentru a putea
dota aviaţia românească cu cele mai noi tipuri de
avioane, Ministerul de Finanţe recurgând deseori
la împrumuturi garantate de Stat pentru a putea
acoperi comenzile de avioane efectuate în străină
tate. În a doua parte a deceniului, însă, s-au contractat avioane de la fabricile din ţară. Acest fapt va
uşura povara bugetară şi va contribui la crearea unei
Industrii Aeronautice autohtone (I.AR. - Braşov).
Cerinţa dezvoltării aeronauticii militare a impus
inspectoratului general de profil să întocmească un

plan de înzestrare pentru perioada 1925-1929 22 • Pe
categorii, situaţia existentului de avioane era urmă
toarea: 20 aparate de recunoaştere în serviciu; 1O
avioane de bombardament; 19 de luptă şi 15 avioane-şcoală. Necesarul estimat se cifra la 1.130
avioane, 27 baloane, 54 baterii antiaeriene (din care
jumătate mobile şi jumătate fixe), costul total al
acestora ridicându-se la suma de 4.605.245 OOO lei.
Între noiembrie 1925 şi noiembrie 1929,
Ministerul de Război a comandat societăţii I.A.R.
260 avioane si, 362 motoare în valoare totală de
737.494.912 lei, uzina reuşind să livreze doar
materiale în valoare de 409.610.179 lei 23 • Numărul
de avioane militare se ridica în noiembrie 1928 în urma comenzilor lansate în ţară sau peste hotare
- la 401 aparate, dintre care numai 2/3 erau destinate unor misiuni de luptă (tabelul nr. 3.1).
În anul următor, când se încheia programul
pe cinci ani de modernizare a aeronauticii militare, existau în serviciu 444 aparate, în care erau
incluse şi cele de transport, şcoală şi antrenament.
A fost elaborat un nou plan de înzestrare pe 5 ani,
care prevedea, în final, dotarea aviaţiei cu 922
aparate. Materializarea programului a fost afectată
radical de declansarea
crizei economice. Existentul
,
de avioane de luptă se cifra în 1932 doar la 278
aparate, cu 17 mai multe decât în 1928 24 •
Aviaţia militară se afla într-o situaţie dificilă
la începutul anului 19 34, dispunând doar de 9
avioane de recunoaştere, 1O1 de observaţie, 20 de
legătură, 35 de vânătoare şi 39 de bombardament 25 •
Un rol important s-a acordat dezvoltării industriei aeronautice româneşti, care a început fabricarea mai multor tipuri de avioane. La Industria
Aeronautică Română (l.A.R.), Societatea pentru
Exploatări Tehnice (S.E.T.) au fost realizate aparate
militare de antrenament, recunoaştere, vânătoare

Tabelul nr. 3.1

~

c

Total
aparate

de

f,

Aviaţie

395

Hidroaviatie
Tocai

6
401

257, din care:
- 104 de informaţie
- 145 de recunoaştere
- 8 de bombardament
4
261

Sursa: ***Istoria militară a poporului român - vol VI sistemului militar naţional, în anii 1919-1944, Ed.
Bucureşti, 1989, p. 170.

21

Ibidem, f. 350.

luptă

Din care:
de antrenament
si scoală
115

2
117

de transport
23

-

23

Evoluţia
Militară,

••• Istoria militară a poporului român - Evoluţia ... , 169.
Arh. M.Ap.N„ fond Cabinetul ministrului, dosar
nr. 60511944, f. 232-244.
14
Arh. St. Buc, fond Casa regal.ă, dosar nr. 37/1931, f. I.
25
Arh. M.Ap.N.,fond332, dosar nr. 291938, f. 240.
22

23

255

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE- ISTORIE, XVIII, 2010

Sursa: •••

Fig. nr. 3.1-1.A.R.-80.
aeronautice româneşti. 1905-1970.

Construcţii
Bucureşti,

Ed.

Militară,

1970, p. 205.

c:

Sursa:*"*

Fig. nr. 3.2 l.A.R.-37
aeronautice româneşti. 1905-1970.

Construcţii
Bucureşti,

Ed.

Militară,

1970, p. 195.

şi

de bombardament, accentul punându-se în
principal pe construirea avioanelor de vânătoare
şi recunoaştere 26 • Din 1934 până la 1 septembrie
1939, Industria Aeronautică Romană a, introdus
În producţie de serie următoarele tipuri de avioane

de concepţie proprie: „l.A.R.-14", „l.A.R.-16" şi
„I.A.R.-80"(figura nr. 3.1), ultimul fiind depăşit ca
performanţe, în anul 1939, doar de „Messerschmitt
B.F.W.Me-109" (Germania), „Hawker Hurricane"
(Marea Britanie) şi „Curtiss P-37" (S.U.A.) 27 • Pe
baza licenţei obţinute de la societatea poloneză
„Panstwowo Zaklady Lotnicze", au fost realizate
aparatele „P.Z.L.-11 F" (versiunea produsă de
I.AR. avea motorul de construcţie românească
K.9) şi „P.Z.L.-24 E" (cu motor K. 14). Din
anul 1937 au fost introduse în producţie avioane
de recunoaştere şi bombardament „l.A.R.-37",
„I.A.R.-38" şi „I.A.R.-39".
La fabrica S.E.T., cea de-a doua întreprindere
ca mărime din ţară, au fost lansate comenzi pentru
avioane de recunoaştere tipul „S.E.T.-7 K", de
recunoaştere şi legătură „S.E.T.-7 KB" şi „S.E.T.-7
K.D.", motoarele necesare fiind produse la l.A.R.
Ritmul rapid de uzură morală şi fizică a materialului de aviaţie a făcut ca aeronautica română să se afle
într-un continuu deficit de mijloace de luptă, care
nu a putut fi suplinit nici prin lansarea de comenzi
în Franţa, Marea Britanie şi Italia. În aprilie 1939
aeronautica, armă căreia i se destinaseră misiuni
importante de apărare, dispunea de următoarele
tipuri de avioane: 40 aparate „I.A.R.-37" (figura
nr. 3.2) de recunoaştere; 20 avioane „S.E.T.-K7"
şi 30 de tip „Parez XXV" pentru observaţie; 40
aparate „Fleet" de legătură; 96 avioane „P.Z.L." de
vânătoare; 6 avioane „Savoia 79", 6 „Parez 54" şi
7 „Bloch 21 O" pentru aviaţia de bombardament;
5 hidroavioane „Sa voia 5 5" şi 12 „Savoia 62 B" 28 •
Deşi cadrul organizatoric asigura structurile unei armate moderne, posibilităţile materiale reduse şi-au pus amprenta asupra înzestrării
corespunzătoare a organismului militar românesc, căruia îi lipseau în primul rând tehnica de
aviaţie. Imposibilitatea destinării unor sume care
să satisfacă nevoile de dotare s-a repercutat negativ
asupra pregătirii echipajelor.
Marile deficite bugetare privind înzestrarea aviatiei cu aparate si tehnică modernă si în general cele
'
'
'
privind dotarea ei cu mijloacele necesare cazării,
echipării şi instruirii, deşi au constituit subiectul
nenumăratelor dezbateri parlamentare, n-au fost
acoperite decât parţial. Şi aceasta deoarece alocaţi
ile bugetare s-au situat sistematic sub nevoile reale
ale imperativelor apărării ţării. Comenzile făcute
în străinătate şi livrările provenite din producţia
autohtonă de aviaţie - şi acestea situate mult sub
27

28

26

***Istoria
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militară

a poporului român -

Evoluţia

... , 225.

•••

Ed.

Construcţii

aeronautice româneşti. 1905-1970, voi I,

Milicară, Bucureşci,

1989, 206.

Arh. M.Ap.N„fand Marele Stat Major, Secţia l dosar

nr. 1 78611934, f. 7.

necesarul pe care-l impunea situaţia nesatisfăcă
toare a dotării aeronauticii - erau reclamate imperios de uzura fizică şi morală pronunţată a mijloacelor din dotarea aviaţiei, de faptul că mecanizarea
unităţilor se realiza în ritmuri necorespunzătoare.

DIE AUSSTATTUNG DER RUMÂNISCHEN
AERONAUTIK WĂHREND DER
ZWISCHENKRIEGSZEIT
(Zusammenfassung)
Obwohl zu Beginn cler I 920-er Jahre die verfassten Plăne cler rumănischen Verantwordichen fiir die
Entwicklung cler Aeronautik den Ankauf von 2000
Gerăten als Luftwaffen voraussahen, beginnend mit den
ungefahr 50 Gerăten, bis im Jahr 1925 (cler Hochepunkt
im ersten Jahrzehnt cler Zwischenkriegszeit bis wann
man Luftzeuge angekauft hat) war nur cler Ankauf
von einer Anzahl von 300 Flugzeugen, von den verschiedensten Arten, moglich. ln derselben Zeitspanne
wurde auch clas Bedienungssystem cler neuen Waffe
aud dem Lugtwesen gegriindet, die Hauptstrukturen
wurden von dem Oberdienst cler Aeronautik, dem

Generalinspkteur cler Aeronautik und dem Kommando
cler Schulen und Schulungszentren fiir Aeronautik
dargestellt. Stădte wie: laşi, Bucureşti, Braşov, Galafi
ader Constanţa haben wichtige Rollen in dem
Aeronautiksystem erhalten, dadurch, class sie wichtige
Kategorie des Luftwesens hatten: Bombardierung, Jagd,
Anerkennung, Hydroluftwesen, ader Flugzeugbau.
Die Verbesserung cler Strukturen welche în
cler Milităraeronautik im ersten Jahrzehnt cler
Zwischenkriegszeit stattgefunden hat, hat am Ende zu
einer entsperchenden Organisierung cler Verteidigung
des nationalen Lauftraums gefiihrt. Das navigierende
und technische Personal wurde gut în individuellen
Fliigen sowie în Formationsflug trainiert. ln dieser
Zeistspanne haben die Militărflugzeugflieger mehrere
Luftangriffe durchgefiihrt, welche die rumănische
Milităraeronaurik auf den Hohepunkt des Ruhms
angebracht haben. Man kann sicher sagen, class die
Zwischenkriegszeit fiir clas rumănische Flugwesen
sein wahrer Wegbereiter dargestellt hat, die Jahre in
welchen die meisterhaften Flugtechniken experimentiert wurden und welche den Rumănen clas Vertrauen
gegeben haben, class sie eine wichtige Rolle in diesem
Bereich im Rahmen cler grogen Szene cler Geschichte
spielen werden.
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ACTIVITATEA PRIMĂRIEI TIMIŞOARA
ÎN ANUL 1933
Vasile Rdmneanţu •

Cuvinte cheie: activitatea Primăriei,

Timişoara,

1933

Keywords: activity hali, Timişoara, 1933

O înflorire ... pe toate terenurile" între anii

raşul Timişoara a cunoscut o perioadă „de

1920-1940 1• În studiul de faţă ne propunem să
analizăm principalele preocupări ale conducerii

Primăriei municipiului de pe Bega în anul 1933,
rezultate din şedinţele şi deciziile pe care le-au
luat Delegaţia Consiliului Municipal şi respectiv
Consiliul Municipal.
În anul 1933 proiectul de buget întocmit de
către Primăria Timişoarei se prezenta astfel: încasări ordinare: 90.489.734 lei, încasări extraordinare: 1.004.000 lei, încasări speciale: 14.655.540
lei, alte încasări: 11.369.918 lei, întreprinderi:
205.965.684 lei, total lei: 323.484.840 lei. La
capitolul cheltuieli erau prevăzute: cheltuieli ordinare: 88. 256. 492 lei, cheltuieli extraordinare: 1.
044. OOO lei; cheltuieli speciale: 16.369.819 lei,
întreprinderi comunale: 205.965.489 lei, total
general: 323.484.840 lei 2• La sfârşitul lunii aprilie,
guvernul a aprobat, cu mici modificări, bugetul
mu_!1icipiului Timişoara3 •
In cadrul şedinţei din 14 februarie 1933 a
Consiliului Municipal a fost ales, prin vot secret
primarul municipiului. 44 dintre votanţi s-au

* Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere,
Teologie şi Istorie, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, e-mail: vasileramneantu@yahoo.com.
1
Nicolae Ilieşiu, Timişoara. Monografie istorică, voi. I,
Timişoara, 1943, 128, Ioan Munteanu, Rodica Munteanu,
Timişoara. Monografie, Timişoara (2002), 98-113.
2
Vestul, 4 aprilie 1933, 4. Vezi şi dosarul 12/ 1933 din fondul
Primăriei municipiului Timişoara, p. 127, unde primarul
Liviu Gabor atrăgea atenţia asupra necesităţii comprimării
bugetului în conformitate cu ordinele Ministerului de
Interne. Acesta sublinia faptul că a fost realizară o considerabilă reducere a chelruielilor, reuşindu-se punerea în concordanţă a chelruielilor strice necesare cu veniturile reduse care
urmau să se realizeze.
3 Ibidem, 29 aprilie 1033, 4.

pronunţat pentru doctorul Liviu Gabor (doar un
vot fiind împotrivă), iar în funcţiile de ajutor de
primar au fost aleşi Pavel Nicolaevici, Francisc
Schmitz şi Adolf Ungar4•
La 2 martie 1933 a fost primită confirmarea, din partea Ministerului de Interne, Direcţia
Administraţiei Locale, numirii lui Liviu Gabor ca
primar şi a ajutorilor de primari, hotărându-se ca
Delegaţia Consiliului Municipal să îşi desfaşoare
şedinţele de trei ori pe săptămână, în zilele de luni,
miercuri şi vineri 5•
Una dintre problemele complexe pe care
conducerea Primăriei trebuia să o rezolve în
cursul anului 1933 a constituit-o preluarea în
administraţie a unor spitale din oraş. Astfel în
şedinţa din 3 aprilie 1933 a Delegaţiei Consiliului
Municipal s-a decis punerea în funcţiune a
Spitalului de izolare „Regele Ferdinand'', care
intra în proprietatea Primăriei, care mai prelua
în administraţie şi Spitalul de copii „Principele
Mircea", precum şi cel obstetric. Primăria urma să
aibă dreptul de a numi, concedia şi a se îngriji de
disciplina întregului personal al acestor spitale, cu
excepţia celui medical.
Se solicita ca pentru susţinerea acestor spitale
statul să contribuie cu o subvenţie mai mare din
veniturile speciale ale Ministerului Sănătătii
' si
,
Ocrotirilor Sociale. Averea mobilă din administraţia spitalelor urma să treacă în patrimoniul
Primăriei, iar veniturile acestor instituţii să fie încasate în favoarea municipiului. Delegaţia Consiliului
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond
municipiului Timişoara, d. 1311933, p. 1, 4.
Docrorul Liviu Gabor a fose un reprezentant de frunte al
organizaţiei judeţene Timiş-Toronral a Partidului Naţional
Ţărănesc. A deţinut funcţia de primar al oraşului Timişoara
în perioada 17 decembrie 1932 - 26 noiembrie 1933.
1
Ibidem, d. 12/1933, p. 50, 52.

4
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Municipal refuza să ia în administraţie Laboratorul
de Igienă, să retribuie personalul sanitar auxiliar
administrativ şi de serviciu al Centrului pentru
ocrotirea copiilor din Timişoara, precum şi să
suporte cheltuielile pentru încălzitul, iluminatul, de apă, canal, gaz şi hornărit ale Institutului
orbilor şi surdo-muţilor din oraş, deoarece pentru
toate aceste cheltuieli nu exista nici o acoperire în
bugetul pe 1933-1934.
A fost aprobată ordonanţarea cheltuielilor
indispensabile pentru susţinerea Spitalului epidemic şi a Spitalului de copii deoarece cu data de 1
aprilie 1933 statul a sistat îngrijirea acestor instituţii medicale cu orice fel de material 6 •
În privinţa trecutului acestor spitale, Spitalul de
copii „Principele Mihai" aflat în Cetate numărul 245,
a fost zidit în anul 1904, de către „Societatea pentru
protecţia copiilor", din donaţia Anton Sailler. Din
anul 1921 a trecut în administraţia statului român,
iar din 1 ianuarie 1930 în administraţia şi la bugetul
Primăriei Timişoara. Cu 1 aprilie 1933 a trecut în
patrimoniul aceleiaşi Primării. Institutul obstetric a
fost instalat şi susţinut de către Societatea „Crucea
Albă" pentru protecţia mamelor, asociaţie subvenţionată şi patronată de către Primăria Timişoarei,
fiind plasat într-o casă particulară. În anul 1921 a
trecut în administraţia statului român, iar cu data
de 1 aprilie 1933 în administraţia şi patrimoniul
Primăriei municipiului Timişoara.
Ambulatoriul Policlinic şi cel dentistic înfiinţate de stat în 1921 a fost susţinut de acesta până în
1927, când susţinerea şi administrarea ambulatoarelor au revenit în sarcina municipiului, iar de la
1 aprilie 1933 au trecut în patrimoniul Primăriei.
Laboratorul de Igienă înfiinţat de către stat, a
fost adăpostit într-un edificiu al Primăriei, în cartierul Elisabetin. Până la 1 aprilie 1933 Laboratorul
a fost susţinut de către Ministerul Sănătăţii (care
plătea chiria aferentă pentru clădire), iar din data
respectivă a fost administrat de către Primărie.
Toate aceste instituţii medicale prin trecerea
lor în administraţia municipală deveneau instituţii
comunale, de la 1 aprilie 1933 schimbându-se şi
denumirea lor 7•
6

Ibidem, p. 137-138. Referindu-se la acest subiect ziarul
Vestul din 6 aprilie 1933, la pagina 4, sublinia că pentru cele
trei spitale sarcina bugetară a Primăriei urca până la suma de 8

milioane de lei. Totodată Municipiul se obliga, ca şi în trecut,
să „provadă" cu apă, lumină, combustibil şi scutire de toate

spesele comunale toate institufiile sanitare locale, iar Spitalul
Central din cartierul Cetate şi Spitalul Bega primeau din
partea Primăriei oraşului suma de 1.800.000 de lei.
7 Ibidem, p. 231-233. În lucrarea lui Ioan Munteanu, Rodica
Munteanu, nmişoara. Monografie, Ambulatoriul Policlinic
este datat că a luat fiinră în 1919, iar Laboratorul de Igienă
în 1920, 351.
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În şedinţa din 17 noiembrie 1933 Delegaţia
Consiliului Municipal a luat în discuţie o altă
chestiune importantă cu care se confrunta de
mulţi ani Primăria Timişoarei: construirea unui
Palat de Justiţie. Participând la şedinţă, Alexandru
Marta, prim preşedinte al Curţii de Apel a arătat
că Primăria si-a luat obligatia cu 30 de ani în urmă
să construi~scă edificiul ;espectiv. În baza legii
privind organizarea corpului judecătoresc, sublinia în continuare cunoscuta personalitate bănă
ţeană, Primăria era obligată să întreţină judecă
toriile urbane, deci în condiţiile construirii unui
palat pentru nevoile Curţii şi ale judecătoriilor ar
fi echitabil ca în clădirea respectivă să fie plasat şi
Tribunalul local, aceasta cu atât mai mult cu cât
majoritatea proceselor interesau locuitorii oraşului.
Prim preşedintele Tribunalului Timiş-Torontal
a prezentat un memoriu în care solicita acordarea
unui teren pe care urma să se construiască Palatul
Justiţiei. Delegaţia Consiliului era chemată să
avizeze favorabil proiectul de lege întocmit de către
Eforia instanţelor judecătoreşti din Timişoara cu
privire la stabilirea cotei adiţionale în scopul acoperirii cheltuielilor necesare construirii Palatului.
Se solicita ca Primăria să se constituie organ central
de constructie în vederea realizării edificiului.
În expu~erea sa, primarul municipiului a arătat
că edilii oraşului erau pătrunşi de cele mai bune
intenţii în vederea construirii palatului, dar nu
puteau să-şi asume obligaţii decât în limita posibilităţilor. Liviu Gabor credea că era necesar ca şi
judeţul Timiş-Torontal să contribuie în mod egal
~u Primăria Timişoarei pentru construirea clădirii.
In acelaşi timp el a propus ca Primăria să-şi asume
sarcina de organ central de construcţie numai cu
condiţia de a i se asigura prin lege fondurile necesare constructiei,
prin contributia
,
, contribuabilor
din oraş şi din judeţ.
S-a hotărât a se propune Consiliului Municipal
pentru construcţia Palatului de Justiţie, porţiunea
înscrisă în cartea funciară Timişoara - Cetate, în
întindere de 3 jugăre, 811 stj. pătr. situată între
Bulevardul Loga-Cinematograf-Autoclubul R.R„
iar Consiliul Municipal să avizeze favorabil proiectul de lege privind înfiinţarea unor cote adiţi
onale asupra veniturilor agricole, clădiri, comerciale, industriale şi profesionale, incasabile timp de
mai multi, ani de la contribuabilii din municipiu si
,
judeţul Timiş-Torontal până la concurenţa sumei
cu care se va acoperi toate cheltuielile necesare construirii palatului, dar în aşa fel ca această cotă adiţi
onală să nu poată fi mai mare de 0,25%. Delegaţia
a acceptat a se constitui ca autoritate centrală
de constructie
, numai în cazul în care si
, J. udetul
,

Timiş-Torontal

va contribui în măsură egală la
sarcini. Se solicita a se interveni la Ministerul de
Justiţie ca în schimbul contribuţiei Municipiului
la construirea Palatului de Justiţie, acesta să cedeze
gratuit Primăriei edificiul în care se găseau în acel
moment Ministerul Public precum şi penitenciarul judeţului, din Piaţa Bala{
Problema în cauză a fost analizată şi în cadrul
Consiliului Municipal din Timişoara. Liviu Gabor
reamintea şi în acest for că de mai bine de 33 de
ani Primăria şi-a luat angajamentul scris de a construi un Palat de Justiţie pentru ca reşedinţa Curţii
de Apel să fie stabilită la Timişoara şi nu la Arad.
Din această cauză celorlalce judeţe şi municipii
din cadrul circumscripţiei Curţii de Apel nu li se
puteau impune sarcini egale cu contribuabilii timişoreni în vederea realizării proiectului în cauză.
Cea mai recentă legislaţie a muncii a impus
Municipiului obligaţia de a se îngriji şi de instanţele jurisdicţionale ale muncii. Primarul a avut
întrevederi şi cu reprezentanţii celorlalte judeţe
care au arătat că nu aveau nici o obligaţie legală
pentru a contribui la construcţia edificiului, înţele
gând să participe la realizarea acestuia cu subvenţii
mici şi în măsura posibilităţilor.
S-a adoptat cota de maxim 0,25% drept cotizaţiuni adiţionale obligatorii asupra veniturilor agricole, clădiri, comerciale, industriale şi profesionale,
încasabile timp de mai mulţi ani de la locuitorii
municipiului, dar doar cu condiţia dacă în aceiaşi
măsură vor contribui şi contribuabilii judeţului
Timiş-Torontal, până la acoperirea tuturor cheltuielilor legate de construcţie. S-a decis să nu se aloce
nici un ban din bugetul comunei direct ca subvenţie.
Consiliul municipal a aprobat celelalce propuneri ale Delegaţiei Consiliului Municipal privitoare la construirea palatului de justiţie 9 •
În primăvara anului 1933 au apărut probleme datorate căderilor de tencuială de pe edificiul Teatrului comunal. Delegaţia Consiliului
Municipal l-a invitat pe arhitectul Duiliu Marcu
să pună la dispoziţia municipiu}ui planurile pantru
refacerea faţadei Teatrului 10 • ln acelaşi timp s-a
aprobat referatul Serviciului Tehnic comunal
pentru închiderea Teatrului comunal pe perioada
5 iulie-5 septembrie 1933 în vederea executării
lucrărilor necesare conservării şi salubrizării instituţiei de culc ură 11 •
Un nou raport al Serviciului Tehnic privind
problema reparării faţadei Teatrului comunal a
• Ibidem, d. 15/1933, p. 55-59.
9
Ibidem, d. 10/1933, p. 114-117.
10
Ibidem, d. 1211933, p. 274.
11
Ibidem, p. 367.

fose discutat în şedinţa din 29 august a Delegaţiei
Consiliului Municipal, stăruindu-se a se începe
lucrările respective încă în campania de lucru
aflară în curs, cel puţin pentru cele de acoperiş şi
de cinichigerie 12 •
A urmat în septembrie prezentarea raportului Serviciului Tehnic în legătură cu întocmirea planurilor pentru faţada Teatrului comunal,
hotărându-se a fi înştiinţat Duiliu Marcu că i s-a
aprobat un onorariu pentru executarea planurilor
de 5% din valoarea lucrării 13 • Arhitectul solicita
Primăriei acordarea unui onorariu de 100.000
de lei pentru planurile privind faţada Teatrului,
Delegaţia Consiliului aprobând placa sumei de
95.000 de lei drept onorariu 14 •
Lucrările nu au putut fi realizare în cursul anului
1933, la şedinţa Delegaţiei Consiliului Municipal
din 21 noiembrie hotărându-se să se supună aprobării Consiliului Municipal modificarea articolului din buget care prevedea suma de 1.500.000 de
lei pentru construirea faţadei Teatrului municipal,
sumă din care nu s-a cheltuit nimic, deoarece planurile nu au fost încă aprobate, iar în condiţiile
în care timpul era înaintat, lucrările de zidărie şi
~e ornamentaţie nu mai puteau fi executate iarna.
ln consecinţă se urmărea ca banii alocaţi în acest
scop să poată fi transferaţi pentru cumpărarea
Căminului Muncitoresc din Cetate (str. Galaţi),
subiect despre care vom mai vorbi 15 •
În cadrul şedinţei Delegaţiei Consiliului
Municipal din ziua de 14 iulie 1933 s-a analizat referatul comisiei pentru stabilirea condiţii
lor privitoare la cererea Societăţii Academiei de
Arte Frumoase din Timişoara pentru donarea
unui teren gratuit, propunându-se Consiliului
Comunal donarea lotului de casă situat în colţul
Bulevardului Regina Maria şi Carmen Sylva, între
palatul P. T T şi Sanatoriul Eschler, cu o suprafaţă
de 208 stj. pătraţi, evaluat la preţul de 2000 de
lei I stj. pătr., cu următoarele condiţii: Societatea
Academică de Arte Frumoase să-şi modifice statutele sale, votate în adunarea generală din 21-22
decembrie 1929 astfel: să introducă un articol nou
în care Primăria devenea pe vecie membru fondator al Societăţii, fiind reprezentată prin primarul
sau subscicucul său şi care devenea membru de
drept în Comitetul de conducere, având în vedere
donaţia importantă facută pentru construirea
Palatului. Articolul respectiv nu putea fi modificat
niciodată. Seful serviciului financiar al Primăriei
'
12

13

14
15

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

d. 14/1933 p. 143.
p. 253-254.
p. 287-288.
d. 15/1933, p. 69.
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devenea membru de drept al Comitetului de
censori al Academiei. În cazul dizolvării Societăţii,
averea imobiliară trecea în proprietatea exclusivă
a municipiului. În cazul în care Societatea se va
abate de la prevederile statutare privind scopul şi
activitatea sa, va fi considerată ca fiind dizolvată.
Era impusă si interdictia de înstrăinare si grevare
a imobilului. Î~ cazul î~ care în cadrul Societăţii
va activa şi Academia de Arte Frumoase transferată de la Cluj, Primăria îşi rezerva dreptul de a
plasa la această Academie cel puţin trei bursieri din
Timisoara, iar în lipsa acestora, bursieri bănăteni,
'
talentati si merituosi 16 •
' '
'
La data de 18 iulie, Consiliul Municipiului
Timişoara a aprobat donarea pe seama Societăţii
Academia de Arte Frumoase din Timişoara lotul de
casă propus de către Delegaţia Consiliului. Societatea
era obligată să adăpostească gratuit Academia de
Arte transferată de la Cluj la Timişoara „atâta vreme
cât Academia mentionată va reflecta la aceasta" 17 •
În şedinţa din' 25 august s-a decis înaintarea
apelului Societăţii Academia Artelor Frumoase
împotriva hotărârii Consiliului Comunal, cuprins
la punctul 5 al procesului verbal din şedinţa din 18
iulie, Comitetului local de revizuire, cu menţiunea
că hotărârea atacată a fost afişată din data de 28 VII
- 7 VIII, iar apelul către Primărie a intrat tardiv 18 •
În acelaşi timp s-a aprobat cererea Şcoalei de
Arte Frumoase de ai se acorda un ajutor de 30.000
de lei pentru mutarea mobilierului şi materialului
didactic de la Cluj la Timişoara 19 , decizându-se
şi închirierea localurilor solicitate de către Şcoala
de Arte Frumoase (din cadrul edificiilor Autoclubului) pe o perioadă de 1O luni 20 •
La 18 noiembrie Delegaţia Consiliului
Municipal dezbătea cererea Societăţii Academice
de Arte Frumoase de a se admite grevarea imobilului cu un împrumut de 2000.000 de lei, în vederea
terminării constructiei Palatului Academiei. S-a
decis a se propune în' viitoarea şedinţă a Consiliului
Municipal admiterea cererii dacă Societatea consimţea la îndeplinirea condiţiilor impuse de
Primărie în sedinta din 18 iulie 21 •
'
'
La 21 noiembrie s-a discutat cererea Academiei
Artelor Frumoase prin care solicita revenirea
asupra clauzei din statutele Societăţii prin care s-a
decis interdicţia de grevare a imobilului c. f S-a
hotărât să se propună Consiliului Municipal de a

se admite, în mod excepţional, grevarea imobilului
cu o sumă de maxim 2000.000 de lei ce urma a se
contracta ca împrumut pentru terminarea construirii Palatului Artelor Frumoase22 •
Consiliul Municipal a aprobat cererea
Academiei de Arte Frumoase, primarul şi şeful
Serviciului Financiar urmând a deţine dreptul de a
controla întrebuinţarea sumei împrumutate exclusiv pentru terminarea construcţiei începute 23 •
In cursul sedintei
din 24 februarie 1933,
,
'
Delegaţia Consiliului Municipal a hotărât executarea lucrărilor de reparare a Abatorului municipal 24 •
Serviciul Tehnic avea atribuţia de a executa lucră
rile la acest obiectiv aflat în subordinea Primăriei2 5 •
Problema reparării Abatorului a fost analizată
şi de către Consiliul Municipal în toamna anului,
constatându-se că lucrările de reparare şi de amplificare ale acestuia erau în întârziere, în parte datorită procedurilor administrative prea lungi, în parte
unor licitaţii nereuşite. Procedura de aprobare a
planurilor de reparaţie şi de amplificare, precum şi
a caietelor de sarcini la Consiliul tehnic superior a
durat din mai până în luna august.
La 29 august a avut loc licitaţia, dar o parte a
ofertanţilor s-au retras nevoind să concureze cu o
cooperativă. Ofertanţii rămaşi au oferit preţuri prea
mari, iar în aceste condiţii Delegaţia Consiliului a
anulat licitaţia.
Datorită venirii toamnei, timpul fiind ploios,
lucrările de zidărie urmau să fie executate în primăvara lui 1934, iar lucrările mai urgente au fost
planificate să fie realizate în toamna respectivă,
în regie. Liviu Gabor arăta necesitate ca în cursul
iernii să fie îndeplinite toate formele legale, astfel
încât în primăvară să se înceapă lucrările principale.
Consiliul a sesizat existenţa unei birocraţii stufoase care întârzia realizarea unor proiecte importante ale Primăriei, propunându-se să se facă o
întâmpinare către autorităţile superioare pentru
simplificarea procedurilor administrative 26 • Era
cea de-a doua iniţiativă în acest sens, după ce la
18 iulie Consiliul Municipal a invitat Delegaţia
Consiliului Municipal să întocmească şi să înainteze Ministerului de Interne un memoriu cuprinzând propuneri concrete cu privire la simplificarea
administraţiei municipiilor27 •
Dorinţa Primăriei de a cumpăra Căminul muncitoresc pentru a plasa în acesta instituţii sanitare
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sau de ocrotire socială a fost discutată în întrunirile
celor două foruri decizionale. Delegaţia Consiliului
Municipal a decis să se propună Băncii ofertante
suma de 1.600.000 de lei drept preţ de cumpărare
a imobilului respectiv2 8 •
În urma tratativelor cu banca în cauză, Banca
Societăţilor Imobiliare şi Întreprinderilor de construcţie, aceasta a fa.cut o ultimă reducere, ajungându-se la suma de 1.750.000 de lei. S-a decis
a se propune Consiliului Municipal cumpărarea
imobilului cu suma respectivă, iar în acest scop
Serviciul financiar trebuia să facă propunerea
pentru rectificarea bugetului 29 •
Căminul Muncitoresc, cu mici cheltuieli, putea
fi transformat în Institut Obstetric. Clădirea a
fost evaluată de către Comisia de evaluări la suma
de 3. 181. 700 de lei, o parte din sumă putând fi
transferată din articolul bugetar privind repararea
Teatrului comunal3°.
În şedinţa din 21 noiembrie 1933 a Consiliului
Municipal s-a subliniat necesitatea cumpărării
Căminului muncitoresc deoarece Institutul obstetric era plasat în acel moment într-o casă particulară
necorespunzătoare, aceasta fiind potrivită pentru
alte scopuri ca plasarea Bibliotecii municipale, a
unei şcoli de ucenici :au a unui azil împreună cu
bucătăriile poporale. In final Consiliul Municipal
a aprobat cumpărarea imobilului 31 •
Într-un an de criză economică, Primăria municipiului Timişoara a fost nevoită să se ocupe de ajutorarea celor săraci si în primul rând a somerilor.
Dintr-un raport înaintat Consiliului Municipiului,
numărul şomerilor din Timişoara în luna aprilie a
fost de 10.214 persoane, dintre care 1914 muncitori calificaţi, 1.072 necalificaţi, 432 de intelectuali, funcţionari şi comercianţi, număr la care se
adăugau membrii de familie, atingând în totalitate
cifra de 6.802 32 •

.

28

.

d. 15/i 933, p. 59.
p. 65.
30
p. 69.
31
d. 10/1933, p. 83, 97, 104. În cadrul şedintei,
consilierul municipal Sechei Alexandru a arătat că înaltarea
edificiului respectiv a costat diferite organizatii muncitoreşti şi profesionale suma de 5.500.000 de lei, care la terminarea construqiei mai aveau nevoie de 1OOO.OOO de lei. În
consecintă acestea s-au adresat Băncii Timişoarei să le acorde
împrumutul necesar, aceasta acordând 500. OOO sub titlu
de împrumut, iar restul de 500.000 de lei cu condifia ca
muncitorii să înceteze aqiunile contra marii industrii. Dar
între timp Căminul muncitoresc a fost desfiinpt, iar banca
a intentat aqiunea pentru restituirea sumei de 1OOO.OOO de
lei. Conducerea căminului neputând plăti datoria, s-a trecut
la procedura de execurie, căminul fiind cumpărat de bancă cu
circa 460.000 de lei.
32
Ibidem, p. 21.
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Pe fondul crizei economice, la 24 februarie 1933
Delegaţia Consiliului Municipal a decis sistarea elibe-

.

rării bonurilor pentru slănină si faină acordate some'
rilor, distribuindu-se în continuare bonurile pentru
cartofi şi prânzurile gratuite în cantinele poporale.
Pentru o echilibrare a fondurilor se reducea, până
la 1 martie, numărul prânzurilor gratuite servite în
cantinele poporale precum şi numărul bonurilor
pentru cartofi cu 15%. Primăria urma să susţină
ajutorarea copiilor săraci cu lapte, prin intermediul
cantinelor, acordându-le ajutoare în şcolile primare
si în azilele de zi. Se mentineau
si, se sustineau
cele
,
,
două azile de noapte din oraş pe mai departe, dar
cina distribuită în aceste azile urma să fie micşorată
la jumătate, tot din lipsă de fonduri 33 .
Într-o altă şedinţă a fost aprobată construirea
Azilului de zi pentru copii muncitorilor din circumscripţia 1134•
La 20 aprilie a fost fixat termenul la care urmau
să se închidă cantinele poporale, Azilul de noapte
şi cantina şomerilor. Se respingea totodată cererea
şomerilor intelectuali de a li se pune la dispoziţie,
în mod gratuit, inventarul cantinei şomerilor intelectuali câtă vreme aceasta nu funcţiona, deoarece
Primăria avea nevoie de acest inventar la colonia de
vară de la Balcic35 •
La 1O aprilie s-a aprobat distribuirea din fondul
şomerilor a circa 30.000 de lei celor mai sărace
familii de pe raza municipiului, cu ocazia sărbăto
rilor de Paşti 36 •
O altă problemă analizată de către Delegaţia
Consiliului Municipal a fost cea privind construirea unui pavilion pentru bătrânii incurabili din
cadrul Azilului de bătrâni. Serviciul Tehnic a fost
însărcinat să înainteze Delegaţiei planurile şi devizele necesare acestei construcţii, în limitele sumei
de 800.000 de lei 37 •
Consiliul Municipal a aprobat în luna iulie construirea pavilionului respectiv, învitând Delegaţia
Consiliului ca după 1 august să întocmească
formele legale necesare deschiderii unui credit
extraordinar de 800.000 de lei în acest scop. În
privinţa pavilionului pentru tuberculoşi o decizie
urma să fie luată mai târziu 38 •
La 1O octombrie 1933 a fost discutat referatul
Serviciului Ocrotirilor Sociale privind construirea
)

33
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36
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Ibidem, d. 12/1933, p. 23-24.
Ibidem, p. 103.
Ibidem, p. 11 O.
Ibidem, p. 159.
lbidem,d.1411933,p.19.
Ibidem, d. 13/1933, p. 131. În cele din urmă s-a hotărât că

ridicarea unui pavilion la spitalul de tuberculoşi ne se putea
realiza în 1933, din motive bugetare, proiectul urmând a fi
prevăzut în bugetul din 1934, vezi d. 1O/1933, p. 37.
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unui pavilion nou al Azilului de bătrâni, hotă
rându-se înaintarea planurilor spre aprobarea
Consiliului Tehnic Superior, Serviciul Tehnic
comunal urmând să întocmească o altă alternativă,
mai ieftină, privind ridicarea acestui pavilion, în
cadrul fondurilor existente39 .
La rândul ei si
de
, Oirectiunea asezămintelor
,
asistenţă a orbilor a fost solicitată să înainteze
Primăriei un deviz privitor la construirea unui nou
dormitor, pentru care a cerut acordarea unui ajutor
din partea Primăriei 40 •
Ajutorarea şomerilor a redevenit o sarcină
prioritară pentru Primărie în condiţiile apropierii iernii. Astfel la sfârşitul lunii octombrie a fost
prezentat referatul Serviciului Ocrotirilor Sociale
pentru ajutorarea şomerilor în sezonul de iarnă
1933-1934, hotărându-se începerea lucrărilor pregătitoare pentru conscrierea acelor şomeri care din
motive independente de voinţa lor nu aveau posibilitatea să lucreze 41 •
Problema ajutorării şomerilor s-a aflat şi în
atenţia Consiliului Municipiului. Ajutorul de
primar Pavel Nicolaevici declara că Primăria se
va achita şi pe viitor de sarcinile pe care le avea
în acest sens în măsura posibilitătilor. La sfârsitul
'
'
lunii septembrie peste 100 de şomeri intelectuali
erau angajaţi ca supraveghetori la diferite lucrări
care erau executate de către Primărie. S-a decis
transmiterea propunerilor privind deschiderea
cantinelor publice Serviciului Ocrotirilor Sociale
pentru ca acesta să întocmească din timp sugestiile sale privind începerea acţiunii de ajutorare a

.

şomerilor42 •
Reînfiinţarea

bucătăriilor populare pentru
someri
a
fost
discutată
într-o nouă întrunire a
,
Consiliului Municipal, Liviu Gabor precizând
că în data de 2 noiembrie urma să fie convocată
Comisia pentru combaterea şomajului, care avea
ca atribuţiune şi soluţionarea problemei respective. Primarul municipiului arăta că în ultima
vreme în oraş s-au realizat construcţii noi în
valoare de circa 180.000 de lei precum şi lucrări
edilitare de circa 70.000 de lei, acordându-se
astfel posibilitatea unui număr însemnat de
someri să muncească. Astfel somaJ"ul în Timisoara
'
'
'
a scăzut, însă erau destul de mulţi şomeri din
rândul intelectualilor43 •
Primăria intenţiona şi concentrarea celor două
azile de noapte într-unul singur, cu o capacitate
39
40
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de 200 de persoane în circumscripţia II, strada
Dorobanţilor, instalând în local şi apaduct 44 .
Tot în favoarea celor nevoiaşi Delegaţia
Consiliului urma să studieze şi să propună ca în
cartierele Ronat' si
, Mehala să fie construite câte o
baie populară cu aburi pentru oamenii nevoiaşi 45 •
O altă sarcină a Primăriei municipiului
Timişoara în anul 1933 era de a asigura buna funcţionare a instituţiilor culturale aflate în subordinea
sa. La 21 noiembrie consiliera Elena Bogdan a
prezentat situaţia dezastruoasă în care erau plasate
Muzeul Bănăţean şi Biblioteca. Răspunzând
la această interpelare primarul dr. Liviu Gabor
preciza că o mai bună plasare a celor două instituţii culturale rămânea o problemă deschisă, fiind
strâns legată de chestiunea Palatului Cultural. El a
propus Consiliului să stabilească din nou necesitatea înfiinţării Palatului Cultural, fa.când în acest
sens demersurile necesare46 •
Se propunea şi înfiinţarea de biblioteci populare pe cartiere, astfel ca cei care locuiau la periferia orasului
să nu mai fie nevoiti
,
, să vină până în
cartierul Cetate, mai ales că Biblioteca aflată aici
era deschisă doar dimineaţa. În consecinţă consilierii solicitau înfiinţarea de sucursale pe cartiere ale
Bibliotecii comunale. Răspunzând la interpelare,
primarul municipiului Liviu Gabor sublinia că
înfiinţarea de biblioteci în cartiere era o chestiune
dificilă deoarece Biblioteca trebuia să rămână centralizată. Dar în Bibliotecă existau o serie de cărţi
în mai multe exemplare, cu care s-ar putea înfiinţa
mici biblioteci, în special în cartierul Principele
Mihai, situat la distanţă de centru.
Consiliul a fost de acord cu această propunere,
pentru luarea măsurilor cuvenite în acest scop fiind
însărcinată Delegaţia Consiliului 47 •
Delegaţia Consiliului Municipal a decis înfiinţarea unei comisii care să studieze posibilitatea
înfiinţării orchestrei municipale 48 •
In privinţa învăţământului şcolar şi profesional,
la 12 mai 1933 s-a decis desfiinţarea Căminului
de ucenici nr. IIl 49 , hotărâre aprobată şi de către
Consiliul Municipal5°. Liviu Gabor a propus,
Consiliul Municipal fiind de acord, ca fostul
44

Ibidem, p. 81.
Ibidem, p. 71.
46 Ibidem, p. 119. Despre situaţia Muzeului Bănăţean în
perioada 1919-1940, precum şi despre problema Palatului
Cultural vezi pe larg Florin Medeleţ, Vasile Rămneanţu,
Muzeul Banatului. File de cronică. II. 1918-1948, Timişoara
(2003).
47
Ibidem, d. 10/1933, p. 72-73.
48
Ibidem, d. 12/1933, p. 210.
49
Ibidem, p. 238.
50
Ibidem, d. 13/1933, p. 69.
45

edificiu al Căminului de ucenici nr. 3 să fie destinat
pentru amplificarea şcolilor primare din cartierul
Elisabetin 51 • În acelaşi timp, începând cu data de 30
iunie 1933 se desfiinţa Internatul municipal 52 • Pe de
altă parte, Serviciul Tehnic a fost delegat să execute
lucrările de întretinere la edificiul comunal Scoala
'
'
de surdo-muţi aflată în strada Gheorghe Doja53 •
La 31 octombrie Consiliul Municipal a analizat
proiectul de regulament pentru Şcoala de ucenici
a Tramvaielor comunale. Se sublinia că şcoala era
necesară pentru a putea înzestra ucenicii, viitorii
angajaţi ai întreprinderilor comunale, cu cunoş
tiinţele tehnice speciale pe care nu şi le-ar putea
însusi în scolile industriale de ucenici ale comunei,
'
'
care nu erau întocmite pe specialităţi. Extinderea
studiilor practice şi teoretice pe durata a patru
ani era necesară în special pentru specialităţi ca
sudura, instalaţii electrice, mecanică fină, mai ales
că în ţară lipseau specialiştii care să cunoască bine
aceste meserii. Aceasta cu atât mai mult cu cât ele
reclamau o perfecţionare prealabilă în lăcătuşerie.
Proiectul prevedea ca absolvenţilor să li se acorde
dreptul la stagiu militar cu termen redus, iar cei
care nu puteau absolvi cu succes cursurile toeretice primeau brevet de calfa. Documentul a fost
votat de către Consiliul Municipal5 4 • Prin hotărâ
rea luată, factorii de decizie ai oraşului au fost constienti de importanta formării de muncitori bine
'
'
'
pregătiţi profesional care să servească municipiul.
Un număr de zece elevi timoceni erau subvenţionaţi de către Primărie, hotărându-se deschiderea
unui credit de 94.100 de lei necesar întreţinerii
acestora (aceştia urmau să fie plasaţi la Căminul
de calfe) 55 •
A fost aprobată solicitarea Şcolii de Arte
Frumoase de a i se acorda gratuit 1O metri cubi de
lemne pentru încălzitul localului 56 •
Serviciul local de învăţământ din Timişoara solicita Primăriei acordarea în mod gratuit a unui teren
pentru Muzeul şcolar şi Casa Corpului Didactic.
Delegaţia Consiliului a amânat decizia pentru o
şedinţă viitoare, dar cerea Serviciului local de învă
ţământ să precizeze dacă Muzeul şcolar al Regiunii
I Timişoara era constituit ca persoană juridică şi să
înainteze un plan al viitorului edificiu. 57
În resortul Primăriei intrau şi cinematografele
comunale din oraş. Referatul serviciului tehnic
prezentat la şedinţa din 22 februarie a Delegaţiei
51
52
53
54
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Ibidem, d. 1OII933, p. 47-57.
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Consiliului prevedea decontarea definitivă a lucră
rilor de construcţie care au fost executate la cinematograful comunal Capitol, hotărându-se achitarea sumei de 1.337.157 de lei care i se mai cuvenea
firmei constructoare 58 •
În primăvara anului 1933 s-a decis reducerea
preţurilor de intrare la cinematografele Capitol
şi Apollo, deoarece în urma aplicării noii legi a
impozitelor pe spectacole, numărul spectatorilor a
scăzut 59 •

În şedinţa din 7 iulie Delegaţia Consiliului
Municipal a analizat situaţia financiară a cinematografelor din oraş, aparţinătoare de Primărie, care
era pozitivă. Veniturile realizate de către cinematograful Concordia din Mehală în perioada octombrie 19 32 - mai 19 33 au determinat factorii decizionali municipali să-l redeschidă în sezonul de
toamnă60 •

În ciuda crizei economice, Primăria a acordat
o serie de subvenţii unor instituţii sau societăţi
culturale. Astfel s-a acordat Reuniunii Culturale
Germane suma de 50.000 de lei din subvenţia de
100.000 de lei repartizată Teatrelor germane 61 , iar
Sindicatului ziaristilor profesionisti din Timisoara
'
'
'
un ajutor de 10.000 de lei pentru organizarea congres ului acesta ra 62 •
A fost admisă, în parte, cererea Societăţii
Femeilor Izraelite din Timişoara privind reducerea
arendei pentru 1112 jughăre de pământ arendat
acestei societăti filantropice si s-a stabilit suma
'
'
arendei la 100 de lei anual 63 .
În urma cererii întocmite de către mai mulţi
părinţi de etnie germană, prin intermediul
Reuniunii Culturale Germane din Banat, de a li se
pune la dispoziţie sala de studiu din fosta grădiniţă
de copii situată în edificiul Primăriei din circumscripţia III, str. Doja, s-a decis ca sala respectivă
să fie pusă la dispoziţia asociaţiei germane pentru
anul şcolar 1933/1934, în mod gratuit64 •
Primăria a fost solicitată şi de către Asociaţia
corurilor şi fanfarelor din Banat pentru a acorda
sprijin în vederea organizării unui curs pentru
dirijori. În acest sens se solicita acordarea localului necesar în clădirea Conservatorului comunal,
precum şi adăpostirea, cu plată, a cursanţilor
în Căminele comunale. Delegaţia Consiliului
58

Ibidem, d. 12/1933, p. 13-14. Pentru situaria cinematografelor timişorene din perioada interbelică, vezi Nicolae
Ilieşiu, op. cit„ 259-260.
59 Ibidem, p. 235.
60
Ibidem, p. 382.
61
Ibidem, p. 260.
62
Ibidem, p. 33.
63
Ibidem, d. 1411933, p. 148.
64
Ibidem, p. 162.
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Municipal a hotărât aprobarea întrefinerii cursanfilor în căminele comunale, fiecare participant
urmând să-şi plătească întrefinerea. Pe durata cursului era pusă la dispozifie o sală la Conservatorul
comunal, aprobându-se iluminatul şi încălzi
tul ei pe timp de iarnă. Totodată profesorii de la
Conservator erau autorizafi să predea la cursul
respectiv6 5•
De atentia Primăriei s-a bucurat si Orchestra
'
'
simfonică, care a primit în mod gratuit localul
Teatrului, iluminatul si încălzitul spatiului în care
'
'
îşi desfăşura activitatea66 •
Au fost aprobate cererile Societăfii corale Doina
Banatului şi a Reuniunii Femeilor Române de a
benefia de curent electric gratuit pentru aqiunile
culturale organizate de către acestea67 .
Sprijin au primit şi cultele religioase din
Timisoara si chiar din Judetul Timis-Torontal.
Primăria a continuat să sprijine ridicarea marelui
obiectiv religios al românilor ortodoxi din Banat,
Catedrala episcopală. În acest sens s-a hotărât
donarea cantităfii necesare de cărămidă pe seama
Episcopiei ortodoxe române din Timişoara la data
când urma să se înceapă construqia sfântului
lăcaş 68 • Totodată Consiliul parohial din localitatea
Urseni a primit gratuit, cu titlu de ajutor, o cantitate de maxim 100. OOO de bucăfi de cărămizi, cu
condifia ca acestea să fie trimise doar după începerea lucrării de construqie a bisericii69 •
A fost creată o comisie pentru a stabili cantitatea de cărămidă necesară pentru şcoala confesională aflată în subordinea Comunităfii Bisericeşti
romano-catolice din circumscripfia 1\17°. Tot gratuit
au fost date 35.000 de cărămizi Şcolii confesionale
romano-catolice din circumscripfia IV, Bulevard
Berthelot, pentru terminarea clădirii începute71 •
La 17 octombrie a fost prezentat referatul Serviciului Financiar cu privire la cererea
Episcopiei romano-catolice prin care solicita un
ajutor de 700.000 de lei necesar terminării lucrări
lor de la Şcoala primară romano-catolică din cartierul Principele Carol, Delegafia Consiliului municipal decizând a se înainta Ministerului de Interne
un raport documentat prin care se cerea aprobarea
de a fi acordată suma, cu titlu de împrumut 72 •
Era de asemenea achitată parohiei ortodoxe
române din Mehala suma de 3000 de lei drept
0
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acont asupra chiriei datorate de către aceasta pe
lunile ianuarie-martie 193}73•
Delegafia Consiliului Municipal a aprobat
adjudecarea comisiei de licitafii pentru lucră
rile necesare construirii unui gard împrejmuitor la monumentul lui Dimitrie Ţichindeal din
Becicherecul Mic, precum şi pentru completarea
inscripfiei gravurii monumentului 74 • Totodată
Delegafia a decis să fie plătite lucrările de lăcătu
serie executate la acelasi monumenc7 5•
'
'
La 8 mai 1955, Delegafia Consiliului
Municipal a luat la cunoştiinfă referatul directorului Uzinei de gaz, care a fost întocmit împreună
cu comisia de supraveghere şi rectorul Politehnicii
Victor Blaşianu, hotărându-se cu unanimitate
de voturi propunerea privind trecerea Uzinei
de gaz la fabricarea cocsului. Urma realizarea de
experienfe pentru a se stabili dacă, cocsul fabricat din cărbunele indigen de la Anina şi Secu
corespunde acestui proces tehnologic, precum şi
asupra rentabilităfii fabricării cocsului 76 • Luând
în discufie această problemă Consiliul Municipal
a aprobat propunerea Delegafiei de a se decide,
în principiu, trecerea uzinei de gaz la fabricarea
cocsului 77 •
O preocupare importantă a Primăriei a constituit-o repararea străzilor municipiului, desecarea
terenurilor mlăştinoase, reabilitarea unor poduri
din oraş. Referatul Serviciului Tehnic comunal
în privinp avizului Oficiului Central de licitafii prevedea reconstruirea şi repararea a 5550 de
metri pătrafi de trotuare de asfalt78 • Un alt referat
al aceluiaşi serviciu avea planificată construirea
trotuarelor noi de asfalt pe o suprafafă de 400 de
metri pătrafi, Serviciul Economic fiind însărci
nat să publice licitafia pentru executarea acestei
lucrări7 9 •

La 3 mai Delegafia Consiliului a aprobat programul de muncă pe anul 1933 al Serviciului
Tehnic comunal cu privire la construirea şi pavarea
străzilor, costul lucrărilor prevăzut în buget încadrându-se în limita sumei de 6.052.804 de lei,
suprafafa prevăzută pentru pavajul străzilor fiind
de 22.000 de metri pătrafi, cea pentru baza străzi
lor fiind de 34.000 de metri pătrafi, iar cea pentru
reconstruqia pavajului fără bază fiind de 1O.OOO
de metri pătrafi 80 •
73
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81.
p. 296.
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p. 364.
d. 14/1933, p. 336.
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În acelaşi timp autorităţile municipale au
drenarea terenurilor inundate81 •
De fapt refacerea străzilor oraşului a început înaintea adoptării acestor hotărâri. Astfel la 1 martie
Delegaţia Consiliului a aprobat executarea lucrări
lor de reparaţii a Căii Buziaşului şi a străzii Branişte,
însumând suma de 100.000 de lei, lucrările fiind
executate de către Serviciul Tehnic comunal.
Direcţia T.C.T. a prezentat referatul privind pavarea
străzii Doja, precum şi refacerea liniei de tramvai
de pe aceiaşi stradă, direcţia respectivă urmând a se
ocupa cu această ultimă lucrare82 •
Au fost aprobate şi planurile înaintate de către
Direcţiunea U.R.E.E.T. privind construirea liniilor de înaltă tensiune de 10.000 de volţi 83 •
Cererea locuitorilor din cartierul losefin pentru
construirea unui pod pentru pietoni peste Bega
în dreptul Fabricii de chibrituri a fost transferată
Serviciului Tehnic pentru analiză, propunându-se
executarea lucrării în anul 193484 •
Primarul Liviu Gabor a fost însărcinat să pertracteze cu Ordinul Misericordienilor în privinţa
cedării de către acestia a unei fâsii de teren, în pre'
'
lungirea străzii Torino, pentru deschiderea unei
alei pentru pietoni care să facă legătura între stră
zile Milano, Torino şi Paris cu cartierul Cetate85 •
Serviciul Tehnic comunal trebuia să execute
lucrările de reparare a aleii spre Ghiroda Nouă
în cadrele lucrărilor de întreţinere a şoselelor. Se
aproba şi cererea locuitorilor din strada Severinului
de a se executa de către acelaşi serviciu lucrări
de pavare în lungime de 16 metri în strada 1
Decembrie, începând de la fântâna publică, ca şi
pentru constrirea unei alei pietonale. Se prevedea
şi nivelarea corpului drumului între strada Cluj,
respectiv bulevardul Eroilor de la Tisa şi strada 1
Decembrie. Serviciul Tehnic trebuia să execute şi
repararea trotuarelor de asfalt în străzile Dacilor,
Ştefan cel Mare, Buziaşului, repararea pavajului
din splaiul Muller Guttenbrun, lucrare efectuată cu
ocazia reparării generale a pavajului. Deasemenea
trebuia să ia în considerare cererea locuitorilor din
strada Basarabiei de a fi apăraţi de inundaţii, măsu
rile urmând a fi luate cu ocazia desecării apelor din
cartierul Principele Mihai. Urma să fie desecată şi
aşa-numita Balta Verde 86 •
Se aproba şi construirea unei conducte de
apă, după strada Seleuş până la Bulevardul Mihai
hotărât
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Ibidem, p. 225.
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p. 243.
p. 256.
p. 271-272.
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Viteazu, în lungime de circa 90 de metri, în valoare
de 50.000 de lei 87 •
Delegaţia Consiliului Municipal a aprobat
cererea Serviciului Tehnic referitoare la repararea
aleilor şi pasajelor de pe teritoriul municipiului în
limitele sumei de 135.000 de lei. Era aprobată şi
solicitarea Serviciului Tehnic privind repararea drumurilor nepavate dip Timişoara, suma alocată fiind
de 135.000 de lei. In cadrul acţiunii de reparare a
pavajelor, Serviciul Tehnic urma să execute repararea pavajelor în străzile: Gheorghe Pop de Băseşti,
Gh. Bolintineanu, Prayer, Mocioni, Vespasian;
Gării de la moara Bega până la Fabrica de gaz, de
la podul Eroilor până la Fabrica de chibrituri 88 •
Se aproba şi deschiderea străzii Ranetti 89 , iar la
12 iunie Serviciul Tehnic era însărcinat să reconstruiască podul de lemn peste pârâul Behela de
lângă Pădurea Verde 90 , executându-se şi desecări în
cartierul Ronaţ 91 •
O lucrare importantă aflată în atenţia forurilor de decizie ale Primăriei în anul 1933 a fost
cea privind terminarea lucrărilor de construcţie
a podului Traian, hotărându-se înaintarea caietului de sarcini, devizului şi planurilor Oficiului
Central de licitaţii pentru avizare 92 . În vederea executării lucrărilor de arhitectură a podului Traian,
la 16 iunie Delegaţia Consiliului a hotărât ţinerea
unei licitaţii în acest sens 93 • În luna august a fost
adjudecată definitiv oferta firmei „Cooperativa
Construcţia şi Mobila Modernă" din Timişoara
pentru executarea lucrărilor arhitectonice la podul
Traian94 • Totodată s-a decis executarea unor lucrări
de izolare de beton şi de asfalt la podurile Dacilor,
Decebal, şi la cel metalic între străzile Mureşan şi
Joffre 95 .
În vara anului 1933 s-a decis refacerea asfaltului
pe străzile Gheorghe Lazăr şi turnarea de asfalt nou
pe strada Paris, repararea pavajului în circumscripţia III, Vlasici. Totodată Serviciul Tehnic executa o
campanie generală de desecare a străzilor oraşului 96 .
87

Ibidem, p. 290.
Ibidem, p. 291-292.
89
Ibidem, p. 299. Şi Consiliul Municipal a aprobat deschiderea străzii Ranerti, vezi d. 1311933, p. 84.
90
Ibidem, p. 328.
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Ibidem, 330.
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Ibidem, p. 89.
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Ibidem, p. 333.
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Ibidem, d. 14/1933, p. 87.
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Ibidem, f. 236.
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Ibidem, d. 12/1933, p. 345-346. Vezi şi d. 14/1933,
p. 53, unde Serviciul Tehnic avea atribufia de a întocmi
planurile şi devizul pentru desecarea terenurilor între Calea
Circumvalafiunii, gara Domnifei Elena, Bulevardul Cetăfii şi
Gheorghe Lazăr.
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serviciu executa lucrări de pavare a străzii
General Foch 97 •
A fost aprobată cererea locuitorilor din jurul
pieţei Asăneşci pentru deschiderea parcului din
faţa cafenelei „Elice" 98 •
O altă hotărâre importantă luată de către
Delegaţia Consiliului municipal a fose realizarea
unui depozit de gunoi la Balta Verde, ocazie cu care
erau umplute bălţile din zonă. Măsura a fose adoptată deoarece depozitul de gunoi din acel moment,
aflat în hotarul comunei Freidorf, trebuia închis
din motive sanicare99 •
Consiliul Municipal a analizat efectuarea unui
schimb de terenuri între Primărie şi Societatea de
păşune „Concordia'' din Cartierul Mehala, deoarece Primăria urmărea să intre în posesia terenului
„Balta Verde", situat la capătul Căii Bogdăneşcilor,
care trebuia umplut şi nivelat în vederea prelungirii acestei căi, ce urma să ocolească Ronaţul până
la barieră, aceste modificări fiind necesare datorită
planurilor edilitare avute în vedere, cât şi din interese sanitare şi de igienă ale oraşului. S-a aprobat
realizarea unui schimb de terenuri, Primăria
primind terenul „Balta Verde" în mărime de 14
jugăre 59 se. pătraţi şi cedând în proprietatea societăţii „Concordia" terenul „Tocosi" cu o suprafaţă
de 22 jugare 432 stj. pătraţi1° 0 .
A fose prezentat şi referatul Serviciului Tehnic
pentru reconstruirea şi repararea trotuarelor
de asfalt ale municipiului, acesta fiind înaintat
Oficiului Central de licitaţii pentru obţinerea avizului. Delegaţia a decis şi construirea străzii Bursei 101 .
Se aproba ca Uzina Electrică comunală să
execute lucrările de înălţare a digurilor Begheiului,
între Uzina Hidroelectrică şi podul din Ghiroda,
în conformitate cu proiectul realizat de către
Serviciul Apelor, ridicându-se pământul necesar
astfel încât de-a lungul Begheiului să se formeze
şanţuri folosibile drept canale de scurgere, proiectate de comuna Ghiroda, în vederea desecării
pământurilor mlăştinoase din hotarul acesteia.
Având în vedere că prin înălţarea digurilor şi
săparea canalelor nu se putea realiza decât o parte
a lucrărilor de desecare intenţionate de către autorităţile din Ghiroda, Delegaţia Consiliului recomanda soluţionarea chestiunii Prefecturii Timiş
Torontal, aceasta urmând să contribuie şi ea la
lucrările de ameliorare respeccive 102 .
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Ibidem, p. 368.
Ibidem, p. 390.
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Ibidem,d.1311933,p.106-107.
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Direcţia

A.C.O.T trebuia să continue sau să
înceapă construcţia conductelor de apă în circumscripţiile I, II, III şi V ale oraşului 103 .
La 24 iulie Delegaţia Consiliului aproba cererea
lui Petru Tudoran de a i se permite construirea şi
punerea în funcţiune a unui pod plutitor peste
canalul Bega la punctul situat la continuarea străzii
Cluj, colţul grădinii Horticulturei, pe timp de trei
ani104.
La 4 august 1933 Delegaţia Consiliului a discutat referatul Consiliului Tehnic privind deschiderea de credite extraordinare pentru executarea următoarelor lucrări „extraordinare":
reconstruirea străzii Telbisz (Bursei) în întregime
de la Teatrul comunal până la Gară în lungime
de 1360 de metri şi în valoare de 12.500.000 de
lei, terminarea construcţiei Grădinei de copii din
cartierul Mehala - 1.500.000 de lei, sistematizarea terenului pe malul stâng al Begheiului, de la
podul Mitropolit Şaguna până la podul Traian şi
o porţiune de la parcul Scudier spre Cetate, strada
Telbisz - 500.000 de lei, pentru asfaltarea Pieţei
Lahovari şi prevederea ei cu grilaj se aloca suma de
300. OOO de lei, pentru construirea trotuarului cu
asfalt între podul Traian şi palatul Szechenyi şi a
celui dintre Fabrica de pălării şi palatul Dornhelm
(str. Telbisz) - 250.000 de lei, pentru construirea
de canale la suprafaţă în scopul desecării coloniei
muncitoreşti Ronaţ şi Schnapp - 500.000 de lei,
pentru bituminarea rosturilor la pavaje cu piatră
în f~ţa liceelor din bulevardul Loga - 100.000 de
lei. In scopul executării acestor lucrări Delegaţia
a aprobat şi a supus Consiliului Municipal spre
votare sporirea articolului 69 „Excedente din exerciţii închise" cu suma de 12.500.000 de lei, (sumă
disponibilă în casieria municipiului), precum şi
sporirea articolului 86 „venituri întâmplătoare" cu
suma de 6.143.479 de lei. Faţă de aceste venituri
delegaţia propunea înscrierea la cheltuieli a articolului 118 cu 12.500.000 de lei. S-a decis totodată
că executarea lucrărilor edilitare din străzile Simion
Bărnuţiu, General Foch şi Preyer să fie incluse în
programul de lucru din 1934 105 .
La rândul său Consiliul Municipal a aprobat
rectificarea bugetară, totalul lucrărilor noi de
îmbunătăţire ridicându-se la suma de 18.500.000
de lei, documentul fiind înaintat spre aprobare
ministrului de interne. S-a hotărât si construirea
unui vespasian public în cartierul Cetate în valoare
de 500.000 de lei 106 .
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p. 61-62.
d. 13/1933, p. 135, 137.

Pentru refacerea străzii Telbisz de la gara
Elena la Teatrul comunal s-au aprobat
planul, devizele şi caietul de sarcini, lucrările prevăzând realizarea unei baze sistem macadam pe
sol comprimat, de o grosime de 30 de centimetri piatră brută şi pietriş, iar deasupra acesteia un
strat de „beton" de 12 centimetri grosime, pe care
apoi se va aşeza piatră cheramită în limita sumei
de 14.500.000 de lei. A fost luată decizia privind
înaintarea caietului de sarcini Oficiului Central de
licitaţii, împreună cu planurile, devizele necesare,
tablourile comparative şi de Întreţinere, iar după
aprobarea documentelor respective urma să fie
organizată licitaţia. Se sublinia că pavarea cu cheramită era mai avantajoasă, luându-se în considerare
si întretinerea străzii într-un interval de 14 ani 107 •
' În ~onformitate cu avizul Oficiului Central de
licitaţii şi al regulamentului în vigoare, la 11 august
s-a aprobat începerea urgentă a tranşei I a lucrărilor
de reparaţii şi reconstruire a trotuarelor de asfalt în
străzile Ştefan cel Mare, Dacilor, Calea Buziaşului,
Piaţa Traian, restul lucrărilor pentru celelalte circumscripţii urmănd a fi discutate în următoarea
şedinţă a Delegaţiei Consiliului Municipal 108 •
S-a hotărât şi împrejmuirea la colţuri cu grilaj
a parcului din Piaţa Libertăţii, precum şi cel din
Piaţa Coronini, din faţa Gării Domniţa Elena,
Parcul triunghiular din faţa Sanatoriului şi cel
din faţa Spitalului de copii. În cazul în care mai
rămânea grilaj disponibil urma să se împrejmuiască
şi Piaţa din faţa Bisericii romano-catolice din circu~scripţia III 109 •
In şedinţa din 29 august a Delegaţiei Consiliului
Municipal a fost audiat raportul Serviciului Tehnic
privind podul plutitor peste Bega din cartierul
Principele Carol şi s-a decis ca acelaşi serviciu să fie
invitat să facă propunerea privind mutarea podului
metalic situat între strada Mureş şi General Joffre
ca şi pentru folosirea în viitor a pilonilor aşezaţi la
acel punct 110 • Concomitent se avea în vedere lucrări
pentru amplificarea parcului Scudier, Serviciul
Tehnic întocmind un referat în acest sens 111 •
În altă ordine de idei a fost aprobat referatul
Uzinei de gaz privind lucrările de aşezare şi de aliniere a conductelor de gaz în strada Doja şi respectiv Piaţa Lahovary, în lungime de 460 de metri în
cadrul sumei de 50.000 de lei 112 • A fost alcătuită
şi o comisie pentru a studia posibilitatea introduDomniţa
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cerii iluminatului public şi particular în cartierul
Ronaţ 113 • A fost luată măsura privind prelungirea
reţelei electrice din Calea Lipovei până la Vamă, pe
o distanţă de circa 400 de metri 114 •
La 12 septembrie Delegaţia Consiliului a decis
aprobarea schimbării repartizam cheltuielilor
fixate în cadrul bugetului anului 1933, urmând a
fi executate următoarele lucrări de pavaj: construirea bazei drumului împreună cu pavarea străzii
cu piatră semicubică în bulevardul Loga (circa
691.000 de lei), Piaţa Lahovary (666.000 de lei),
strada Gării, Domniţa Balaşa, Tudor Vladimirescu,
Romulus, pavarea străzii pe o bază existentă în
Remus, Seleuş, Mitropolitul Variam, construirea
bazei drumului în Marghiloman, Peleş, Samuil
Micu, Carmen Sylva, Milano, Mircea cel Bătrân,
Horia, Cloşca, Crişan, Basarabiei, Gemi, Cassian
Munteanu, construirea bordurilor duble ale carosabilului în Marghiloman, Peleş, Samuil Micu,
Branişte, Brutus, Milano, Carmen Sylva, reconstruirea Bulevardului Regele Ferdinand - strada
Doja, suma totală alocată acestor lucrări fiind de
5.891.942 de lei 115 •
Se aproba şi raportul Serviciului Tehnic privind
executarea de către Horticultura a lucrărilor de
nivelare şi sistematizare a străzii Bursei, a malului
Begheiului şi al parcului din Cetate. Prezentându-se
referatul aceluiaşi serviciu referitor la programul
de lucru pentru executarea lucrărilor de asfaltare
pe o suprafaţă de 5.500 de metri pătraţi, s-a decis
ca aceste lucrări să fie realizate numai în cartierul
Fabric deoarece doar în zona respectivă era nevoie
de cel puţin 6000 de metri pătraţi de asfalt nou, în
cartierul respectiv trotuarele de asfalt fiind cele mai
impracticabile 116 •
În toamna anului 1933 se efectua completarea
reţelelor conductelor de apă în plin centru oraşu
lui 117. S-a aprobat şi prelungirea conductelor de
apă în circumscripţiile III şi V 118 •
La 3 noiembrie Delegaţia Consiliului a discutat posibilitatea prelungirii liniei de tramvai până
la colonia Bessenyei, urmând ca după terminarea studiului să fie întocmit un proiect în acest
sens 119• Acelaşi for a mai decis pavarea locului
destinat pentru piaţa săptămânală în Piaţa Avram
113

Ibidem, p. 193.
Ibidem, p. 238.
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Ibidem, p. 201, 203.
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Ibidem, p. 208. A fost aprobată suma de 25.000 de lei
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Iancu, pavarea de la strada Doja până la Oniţiu,
construirea drumului cu macadam în strada Verde
(circ. li) şi în strada M. Ciordaş (circ. III), repararea pavajului în Piaţa Traian, precum şi repararea
pavajului vechi în diferite străzi (în primul rând
din strada Gloria) 120•
Consiliul Municipal a propus în şedinţa din
13 iunie să arendeze o porţiune de 100 de jugăre
din pădurea statului numită „Casa Verde", pe un
termen de 100 de ani, cu dreptul de a înfiinţa un
restaurant, spaţii de joacă pentru copii, locuri de
relaxare. Propunerea a fost aprobată, Delegaţia
Consiliului urmând să facă demersurile necesare
pe lângă Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
pentru arendarea terenului respectiv 121 •
Consiliul Comunal a înaintat Serviciului Tehnic
pentru a fi studiată propunerea privind construirea trotuarelor şi trecătorilor de lemn din cartierul
Principele Mihai, precum şi a pavării pieţii săptă
mânale din cartierul V 122 •
În privinţa cererii locuitorilor din cartierul
Principesa Elisabeta în vederea construirii unei
linii de tramvai care să facă circuitul între cartierele I-II-III, precum în alte oraşe, mai ales că în
cartierul respectiv se construiau încontinu case
noi, primarul Liviu Gabor informa Consiliul
Municipal că Delegaţia Consiliului era preocupată
de chestiunea respectivă, existând o comisie care
studia rezolvarea pro~lemei şi care urma să facă
propuneri Delegaţiei. ln ceea ce priveşte construirea unui pod pentru pietoni peste Bega în străzile
Gelu si
, Cameliei, chestiunea era în curs de rezolvare, planurile fiind trimise Consiliului Superior
Tehnic de la Bucureşti, neprimindu-se încă nici
un răspuns. Potrivit declaraţiei lui Liviu Gabor,
în cursul verii anului 1933 „S-au executat lucrări
edilitare mai mult ca în 15 ani", urmând ca în
1934 lucrările să se extindă şi în cartierele losefin
si
Serviciului Financiar al Primăriei
, Fabric, sefului
'
arătând că pentru anul în curs nu mai existau bani
suficienţi în acest scop 123 •
Luându-se în discuţie şi problema construirii
de case în oraş, Liviu Gabor atrăgea atenţia că nu
era în interesul general ca locuitorii oraşului să fie
încurajaţi să mai construiască la periferii deoarece
orasul
pe un teritoriu si asa prea mare,
' era asezat
,
unde ar putea locui 450.000 de oameni şi nu
100.000 câţi locuiau în acel moment. Marea întindere a teritoriului Timişoarei reclama cheltuieli edilitare şi taxe enorme, care ar trebui în mod normal
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să fie suportate de aproape jumătate de milion de
oameni, conchidea primarul municipiului 124 •
Tot în cursul anului 1933 au fost executate reparaţiile necesare pavilionul principal al ştrandului
comunal 125 , precum şi la Baia şi plaja comunală 126 •
La 28 aprilie Delegaţia Consiliului a hotărât demolarea edificiului Băii „Ileana" deoarece nu mai era
în stare de funcţionare 127 •
Delegaţia Consiliului a hotărât formarea unei
comisii care să stabilească posibilitatea înfiinţării
128
unei bănci a orasului
• Referatul comisiei a stabi,
lit că proiectul era irealizabil 129 •
Au fost luate şi măsuri pentru ameliorarea situaţiei pieţelor din oraş 130 •
Primăria avea în vedere şi cumpărarea unui
imobil în localitatea Bocşa Montană pentru scopurile municipiului, propunându-se Consiliului
Comunal înfiinţarea unei colonii de vară în localitatea respectivă 131 •
La 23 septembrie Delegaţia Consiliului aproba
proiectul prezentat de către Serviciul Tehnic privitor la repararea faţadei Primăriei 132 •
În altă ordine de idei, Liviu Gabor era autorizat de către Delegaţia Consiliului să solicite o
cotă de 3000 de porci săptămânal de la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor precum şi de la cel al
Industriei şi Comerţului, din cota aprobată la
export în Anglia, necesară înfiinţării unei fabrici
de cărnuri bacon. Delegaţia a decis să facă toate
înlesnirile legal admise acestei noi fabrici pentru
a ajuta la dezvoltarea industriei în Timişoara 133 •
Directorul Abatorului comunal trebuia să pună la
dispoziţia Primăriei toate planurile abatorului solicitate de către iniţiatorii înfiinţării fabricii de carne
„Bachon" 134 •
A fost aprobată cererea Societăţii U.D.R. de a
se face o nouă încercare „de consum" cu turboalternatorul de 3570 de kw, proba urmând a avea
loc în perioda octombrie - februarie când energia
124

Ibidem, p. 63.
Ibidem, d. 12/1933, p. 53.
126
Ibidem, p. 147. Au mai fost hotărâte lucrări de reparaţii
la Baia şi plaja din losefin în limita sumei de 4. 950 de lei şi
reparaţii la Baia din parcul Scudier în limita sumei de 23. 815
de lei, vezi p. 160.
127
Ibidem, p. 192.
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Ibidem, p. 108-109.
129
Ibidem, p. 308.
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Ibidem, p. 150.
131
Ibidem, p. 219.
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Ibidem, d. 14/1933, p. 254.
133
Ibidem, d. 12/1933, p. 302. Despre proiectul respectiv
vezi şi Coriolan Băran, Reprivire asupra vieţii. Memorii, Arad,
2009, 288/289; Vestul 16 aprilie 1933, 1, inrerviul luat
prefecrului judeţului Timiş-Torontal, Coriolan Băran.
134
Ibidem, p. 351.
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de către curbo-alternator se putea utiliza
de către U. E. E.T. 135 •
Pe de altă parce Serviciul Tehnic a fose delegat să
trateze cu următoarele culcele religioase: romanocacolic, ortodox-sârb si evreiesc în scopul înfiincă'
'
rii unui cimitir comunal1 36 • S-a decis în principiu
înfiinţarea unui cimitir comunal în circumscripţia
V, Principele Mihai, Serviciul contencios urmând
să pertracteze cu proprietarii de terenuri de la care
trebuiau obţinute fâşiile de teren pentru înfiinţarea
cimitirului 137 •
Luând în discuţie situaţia Lăptăriei comunale,
Delegaţia Consiliului a decis ca pentru a asigura
şi ridica rentabilitatea acestei intreprinderi, directorul acesteia era autorizat să intensifice „propaganda" şi reclama, folosindu-se de orice mijloc
uzual din viaţa comercială 138 •
A fose luată şi decizia de a se interveni la Ministerul
de Justiţie pentru a aviza dacă filiala Crucii Roşii
Române din Timişoara era succesoarea de drept
a Sociecăcii Crucii Rosii maghiare din Timisoara
pentru a 'i se putea pr~da averea solicitată. în' acel
moment efectele si numerarul Sociecăcii Crucii Rosii
'
'
'
maghiare erau administrate de către Primărie 139 •
A fose aprobată cererea „Uniunii Amicii Rozelor"
pentru amplificarea pavilionului Societăţii, construcţia care urma să fie executată devenind proprietatea Primăriei 140 •
Delegaţia Consiliului a discutat la 23 septembrie proiectul de regulament pentru reglementarea
prostituţiei, şi combaterea prostituţiei clandestine
pe teritoriul municipiului 141 , aprobat apoi de către
Consiliul Municipal.
La cererea Prefecturii Timiş-Toroncal de a fi
puse la dispoziţie, local urile necesare instalării
Laboratorului de microbiologie şi patologie veterinară, Delegaţia Consiliului a însărcinat Serviciul
Financiar să aibă în vedere această necesitate la
întocmirea bugetului pe anul 1934 142 •
Analizând referatul Serviciului cultural pentru
închirierea unui local necesar organizarii unui
studiou al Sociecăcii
de Radiodifuziune Bucuresci,
'
s-a decis să se facă o ofertă Vicariatului ortodox
sârb pentru închirierea reşedinţei de vară în acest
scop, Vicariatul urmând să pună la punct încăpe
rile care urmau să fie destinate acestui obiecciv 143 •

În şedinţa Delegaţiei Consiliului din 1O noiembrie s-a hotărât încunoştiinţarea Subsecretariatului
de Scat al Aerului că Primăria Timişoarei era
dispusă să stabilească împreună cu reprezentantul
Subsecretariatului, terenul destinat aeroportului
local atunci când va fi realizată aerostaţia din oraş 144 •
Delegaţia Consiliului propunea Consiliului
Comunal să aprobe oferea Băncii „Victoria"
privind răscumpărarea creanţei municipiului de
21.030.313 lei, cu o cocă de 30%, adică cu suma de
6.309.093 lei, placa urmând a se efectua imediat.
Banca va fi obligată să asigure municipiului, prin
carte funciară, dreptul de locaţie, pe timp de 1O ani
în imobilul proprietate a băncii, necesar Direcţiei
regionale C.F.R. 145 •
Consiliul Comunal a discutat plângerea comercianţilor din cartierul Cetate faţă de iluminarea
insuficientă a străzilor şi pieţelor mai importante
din cartier. Aceştia arătau că dacă autorităţile municipale nu luau măsurile pentru remedierea situaţiei, erau hotărâţi să renunţe la luminatul vitrinelor magazinelor pe care le deţineau. Răspunzând,
Cornel Miklosi sublinia că iluminatul oraşului
se fa.cea în baza unui plan stabilit înainte şi care
era aprobat de Consiliul Municipal, iar cheltuielile privind iluminatul electric costa anual circa
3000.000 de lei. Liviu Gabor s-a pronunţat pentru
a se întreprinde toate eforturile în vederea ameliorării chestiunii iluminării cartierului respecciv 146 •
Forurile de conducere ale Primăriei Timişoarei
au soluţionat în cursul anului 1933 şi o serie de
probleme cu care se confruntau asociaţiile sportive
din oraş. Astfel, în urma memoriului Societăţilor
sportive, Serviciul contencios era însărcinat de
către Delegaţia Consiliului să realizeze un studiu
amănunţit referitor la situaţia juridică a arenelor
„Banatul" şi a stadionului, precum şi la posibilitatea rezilierii contractelor respective. După analizarea situaţiei, în condiţiile în care contractele de
arendare a terenurilor societăţii sportive F.S.S.R.
şi „Banatul" erau lovite de nulitate, Delegaţia
Consiliului a decis ca societăţile amintite să predea
Primăriei terenul stadionului 147 •
La 18 august, după prezentarea procesului
verbal al Comisiei sportive cu privire la terenul
Clubului Sportiv „Banatul", s-a decis pentru
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Ibidem, p. 36. În aceeaşi şedinţă au fost deschise urmă
toarele credite suplimentare: subvenţii pentru învăţământ,
ajutorarea elevilor săraci: 50.000 de lei; extraordinare:
subvenţii pentru Şcoala de arte frumoase: 149.082 de lei;
pentru repararea Bisericilor romano-carolice din circumscripţiile I şi V suma de 45.000 de lei, vezi p. 38.
145
Ibidem, d. 12/1933, p. 287.
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Ibidem, d. 10/1933, p. 75-76.
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aplanarea paşnică şi prin bună înţelegere a litigiului existent între clubul respectiv şi Primărie ca
aceasta din urmă să acorde următoarele beneficii:
clubul să posede în viitor o garderobă pe timp de
doi ani gratuit, se asigura clubului o zi pe săptă
mână de antrenament în mod gratuit, timp de
doi ani, Primăria ceda clubului din încasări suma
de 80.000 de lei. În urma acestor beneficii, arena
sportivă şi toate construcţiile existente pe acest
teren, treceau în deplina şi exclusiva proprietate a
Primăriei, administraţia financiară cât şi cea sportivă fiind efectuate de către aceasta. Urma să fie elaborat un regulament privitor la arenă, iar Serviciul
Tehnic trebuia să întocmească un deviz pentru
lucrările de amenajare ale arenei 148 •
În acelaşi timp, edificiul „Diorama'' era pus la
dispoziţia Ligii de Vest, gratuit, iar în cazul în care
nu întrunea condiţiile, Serviciul Economic urma
să pună la dispoziţie un alt local 149 • La 23 mai serviciul respectiv era invitat, ca în termen de 8 zile, să
caute un local corespunzător Ligii de Vest în locul
edificiului „Diorama" din parcul Scudier 150 • S-a
hotărât şi intervenţia la Ministerul Instrucţiunii,
Cultelor şi Artelor, pentru a fi puse la dispoziţia
sportivilor sălile de gimnastică de la şcolile secundare din oraş 151 • A fost aprobară cererea arenei
sportive „Electrica" de a se mări terenul sportiv dar
în folosinţa asociaţiei cu 60 de metri spre Pădurea
Verde, 60 de metri spre gara Fabric şi 456 de metri
spre Spiralul Epidemic' 52 •
Delegaţia Consiliului aproba şi arendarea unei
fâşii de teren situat lângă Grădina Rozelor, în mod
provizoriu, Societăţii sportive „Radmina" 153 • A fost
satisracută şi cererea Reuniunii de gimnastică a
muncitorilor din Timişoara pentru repararea tribunei la arena sportivă, aprobându-se ca Serviciul
Tehnic să pună la dispoziţia Reuniunii, gratuit, şi
due.ă posibilităţi cărămida necesară 154 •

ln vederea concursului hipic ce urma să se desla Timişoara, s-a decis a se fixa un premiu al
municipiului în valoare de 12.000 de lei 155 •
La 4 iulie a fost respinsă cererea Clubului Sportiv
„Banatul" pentru repararea arenei sportive deoarece
nu exista acoperire bugetară în acest scop 156 •
La 1 august a fost aprobară o reducere cu
50% din restanţele de chirie ale Societăţii sportive
raşoare
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„Rapid", cu condiţia ca societatea să achite restanţa
redusă în termen de 15 zile. Totodată se reducea
chiria cu 50% începând cu 1 august 1933 157 • A fost
aprobară şi cererea Societăţii Sportive „Dacia'' de a
i se mai pune la dispoziţie încă 400 stânjeni pătraţi
din proprietatea municipiului 158 •
La sfârşitul verii anului 1933 se aproba cererea
Societăţii sportive „Chinezul" de a i se arenda
lotul liber situat pe malul drept al Begheiului,
de lângă Societatea ,,Înainte" în suprafaţă de
circa 350 de stânjeni pătraţi cu o arendă anuală
de 100 de lei. Societatea nu putea construi pe
terenul respectiv decât edificii provizorii, cu aprobarea Delegaţiei Consiliului şi pe baza avizului
Serviciului Tehnic 159 •
Având în fruntea sa o personalitate de seamă
a oraşului, dr. Liviu Gabor, Primăria Timişoarei
a fost nevoiră şi în cursul anului 1933 să se confrunte cu puternica recesiune economică ce a
cuprins întreaga lume. În aceste condiţii instituţiile conducătoare ale primăriei au acordat sprijin
somerilor,
cât si
nevoiase
,
, populariei
,
, din municipiu, oferind, în ciuda restrângerilor financiare,
bonuri pentru alimente, prânzuri şi cine gratuite
în cantinele poporale, găzduire în cele două azile
de noapte. Şomerii au fost deasemenea angajaţi la
lucrările edilitare pe care le executa Primăria.
A fost aprobară şi construirea unui azil de zi
pentru copii muncitorilor, precum şi a unui pavilion pentru bolnavii incurabili aflaţi la Azilul de
bătrâni.
Primăria

municipiului a fost nevoită în cursul
anului 1933 să preia în administraţie o serie de
spirale din Timişoara.
Discuţii ample s-au purtat pe seama construirii unui Palat de Justiţie, o chestiune rămasă în
suspensie de 33 de ani, Delegaţia Consiliului
Municipal şi Consiliul Municipal stabilind terenul
pe care urma să se construiască edificiul respectiv,
condiţiile angajării Primăriei la realizarea proiectului, precum si
cuantumul contributiei locuitorilor
'
oraşului pentru realizarea acestuia. O altă cerere
similară (înălţarea unui Palat al Artelor Frumoase)
a venit din partea Societăţii Academice de Arte
Frumoase, Primăria municipiului distribuind un
teren în acest sens.
A fost acordat sprijin financiar pentru transferul de la Cluj-Napoca la Timişoara, a materialului
didactic şi a mobilierului aparţinând Academiei de
Arte Frumoase, care începând cu anul 19 33 şi-a
desraşurar activitatea în oraşul de pe Bega.
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Alte două planuri importante pentru conducerea orasului, refacerea fatadei Teatrului comunal si
'
'
'
repararea şi amplificare Abatorului comunal, nu au
putut fi realizate în anul pe care îl analizăm din
motive birocratice (întârzieri privind aprobarea
documentatiei de către forurile de la Bucuresti).
'
'
A fost motivul pentru care Primăria a înaintat
institufiilor centrale competente două memorii în
vederea simplificării procedurilor birocratice.
În 1933 a fost cumpărat edificiul Căminului
muncitorilor pentru transformarea lui în Institut
obstetric.
În şedinfele Consiliului Municipal a fost discutată si situatia institutiilor culturale care erau
'
'
'
subordonate Primăriei, respectiv starea precară în
care se aflau Muzeul Bănătean si Biblioteca ora'
'
şului. Primarul Liviu Gabor sublinia că lucrurile
ar intra pe făgaşul normal în momentul realizării
Palatului Cultural (un vis vechi al fruntaşilor oraşului), în care urmau să funqioneze şi cele două
institufii. S-a propus şi înfiinprea unor mici biblioteci pentru locuitorii cartierelor de la periferia
municipiului.
Conducerea Primăriei s-a ocupat şi de întrefinerea şcolilor, ca şi de asigurarea unei pregătiri
profesionale de calitate pentru tinerii care urmau
cursurile Şcolii de ucenici a Tramvaielor comunale.
Se avea astfel în vedere formarea de meseriaşi bine
pregătifi profesional, care urmau să muncească în
întreprinderile aparfinând Primăriei.
În ciuda dificultăfilor economice au fost acordate subvenfii unor institufii sau societăfi culturale
precum şi cultelor religioase din Timişoara.
Primăria a sprijinit unele inifiative tehnice,
cum a fost cea care urmărea trecerea Uzinei de gaz
la fabricarea cocsului, proiect în realizarea căruia a
fost implicată şi Politehnica timişoreană.
O atenfie deosebită a fost acordată refacerii trotuarelor şi străzilor din oraş (s-a prevăzut reconstruirea în întregime a străzii Telbisz între Teatrul
comunal şi Gara Domnifa Elena), reabilitarea unor
poduri, prelungirea rerelelor de curent electric,
completarea rerelei de conducte de apă, construirea unor linii de înaltă tensiune, desecarea terenurilor mlăştinoase, precum şi mutarea depozitului
de gunoi al oraşului.
Primarul Liviu Gabor analizând problema
extinderii construqiilor de locuinfe, sublinia că
nu era în interesul general ca locuitorii să fie încurajafi să construiască la periferii deoarece oraşul
era aşezat pe un teritoriu şi aşa prea mare, fapt ce
reclama cheltuieli edilitare şi taxe enorme care ar
trebui să fie suportate în mod normal de aproximativ jumătate de milion de oameni.

A fost discutată în cursul anului 1933 şi problema construirii unui aeroport la Timişoara, ca
si cererea Societătii de Radiodifuziune Bucuresti
'
'
'
pentru realizarea unui studiou în Timişoara, conducerea municipiului fiind receptivă fafă de cele
două inifiative.
Asociafiile sportive din oraş s-au bucurat de sprijinul Primăriei, care le-a acordat o serie de facilităfi
(arendarea unor terenuri, reducerea chiriilor, aprobarea pentru extinderea unor arene sportive etc.).
Toate aceste hotărâri pe care le-au adoptat
Delegafia Consiliului Municipal şi respectiv
Consiliul Municipal în anul 1933 au avut darul
să ducă la continuarea procesului de modernizare
a oraşului Timişoara, la transformarea acestuia
într-un oraş european, în ciuda crizei economice.

THE MAIN ACTIVITIES DEVELOPED BY
THE TOWNHALL OF THE MUNICIPE OF
TIMIŞOARA IN 1933
(Abstract)
Being led by a remarkable personaliry of the town,
dr. Liviu Gabor, the Townhall ofTimişoara was obliged,
also in 1933, to confront the hard economic recession
chat had covered the whole world. On these terms, rhe
leading institutions of the townhall offered support
both to rhe unemployed and to poor popularion of the
town. They offered, despice the financial restrictions,
food tickets, free lunches and dinners in the popular
canteens, housing in rhe two night shelters. The unemployed were also hired at town works accomplished by
the Townhall.
The building of a day shelrer for workers' children,
as well as of a pavilion for incurable patients of the old
men Asylum were also ratified.
The Townhall was bound to take over in administration a series of hospitals in Timişoara in 1933.
Ample discussions were led concerning the construction of a Justice Palace, chat had been a vague matter
for 33 years. The Delegation of the Town Council and
the Town Council established the ground on which the
edifice was tobe built, the conditions of employment of
the Townhall in rhe project accomplishment, as well as
the amount of contribution of the town inhabitants to
this project. A similar demand (the building of a Palace
of Fine Arts) came from the Academic Sociery of Fine
Arts. The Townhall alloted a land for this matter.
Financial support was offered to transfer the didactic material and the furniture belonging to the Academy
of Fine Arts from Cluj-Napoca to Timişoara where it
had developped irs acriviry since 1933.
Another two important plans for leading the town,
restoration of the facade of rhe communal Theater
and reparation and enlargement of the communal
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Slaughterhouse could not be achieved in the year we
are analyzing from bureaucratic reasons (delays regarding the approval of documentation by the forums from
Bucharest). That was the reason for which the Townhall
presented two memorials to the competent central
institutions in view of simplification of the bureaucratic
procedures.
ln 1933, the edifice of the Workers' House was purchased to transform it in an Obstetric Institute.
ln the meeting of the Town Council it was also discussed the situation of the cultural institutions subordinated to the Townhall, respectively the precarious state
in which the Museum of Banat and the Town Library
were. The mayor Liviu Gabor emphasized that things
would get into a rut in the moment of building of the
Cultural Palace (an old dream of the town leaders),
where the two institutions were to function. lt was also
proposed setting up some small libraries for inhabitants
of the parishes from the town outskirts.
The Townhall leading team was also concerned with
maintenance of school, as well as with quality professional training of the young who were following the
courses of the communal Tramways Apprentice School.
lt was pursued to train professionally well qualified
workers who were to work in the enterprises belonging
to the Townhall.
Despite economic dificulties, subsidies were granted
to cultural institutions and societies, as well as to religious cults from Timişoara.
The Townhall supported some technical initiatives as that one that was following producing cocs
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by the Gasworks, project in whose achievement the
Polytechnic University was also involved.
A special attention was paici to restoration of pavements and streets of the town (ir was provided entire
reconstruction of the Telbisz street between the communal Theater and the Domnifa Elena Station), rehabilitation of some bridges, elongation of electric networks, completion of water pipe network, construction of high voltage lines, draining of moors, as well as
removal of the garbage deposit of the town.
The mayor Liviu Gabor analyzed the problem of
extension of dwelling construction and he emphasized
the fact that inhabitants should not have been encouraged to build in the suburbs because the town was
settled on a too large area that required town expenses
and huge taxes that should have been paici by half of
milllion of inhabitants.
The problem of building an airport at Timişoara,
as well as the proposal of the Society of Radio System
Bucharest to have a studio in Timişoara were also discussed in 1933. The leaders of the town were very
receptive to the two proposals.
The sports associations of Timişoara enjoyed the
support of the Townhall that offered them a series of
facilities (leasing of grounds, rent curs, approval of
extinsion of sportive arenas etc.)
Ali these decisions adopted by the Delegation of the
Town Council and, respectively by the Town Council
in 1933 carried on the process of modernization of
Timişoara, its transformation in an European town
despite rhe economica( crisis.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE REGIONALEI

,,ASTRA BĂNĂTEAN.k'
(1937-1948)
,
Dumitru Tomoni'

Cuvinte cheie: Regionala „Astra Bănăţeană'; Banat, viaţa culturală bănăţeană
Mots-cles: La Regionale «Astra Bănăţeană», le Banat, la vie culturelle du Banat

ontinuând tradiţia ,,Astrei" şi Regionala
bănăţeană s-a preocupat încă din primul
an de activitate să-şi organizeze adunările generale.
Acestea se convoacă anual, iar în cazuri excepţio
nale de mai multe ori pe an. Participau la aceste
adunări toţi membrii Regionalei, dar drept de vor
decisiv aveau doar membrii fondatori, pe viaţă şi
activi confirmaţi în anul precedent şi având cotizaţia achitată. Ceilalţi membri - onorari, corespondenţi şi ajutători - aveau doar drept de vot consultativ. Locul adunării viitoare se stabilea în ultima
adunare generală de către aceasta, iar data desf:işurării era stabilită de către Comitetul Regionalei.
Adunarea era convocată cu cel puţin 15 zile libere
înaintea datei stabilite printr-un convocator publicat în presă.
Adunarea generală alegea pe o perioadă de cinci
ani preşedintele şi comitetul Regionalei din rândul
preşedinţilor despărţămintelor judeţene şi ai secţiilor Regionalei, stabilea programul de activitate,
aproba execuţia bugetară şi bugetul pentru anul
viitor, acorda premii şi stipendii, hotăra primirea de
noi membri corespondenţi, numea membrii activi
ai sectiilor
etc. 1• După tinerea
adunării, presedintele
,
'
,
Regionalei înainta Comitetului Central al „Astrei"
raportul anual de activitate împreună cu procesul
verbal al adunării generale. Hotărârile adunării erau
trimise Comitetului Central al ,,Astrei", iar cele ce
depăşeau interesele Regionalei se puteau plica numai
după ce primeau aprobarea conducerii de la Sibiu.
Programul adunării generale se anunţa cu cel
puţin două săptămâni, prin publicarea lui în periodicele din Banat, iar ordinea de zi diferea în funcţie

C

• lnspeccoratul Şcolar Judeţean Timiş, Bulevardul C.D. Loga,
nr. 3, Timişoara, e-mail: dcomoni@yahoo.com.
1
Regulamentul intern pentru Regionala bănăţeană a ,,Astrei",
Luceafărul, (Timişoara), an III, nr. 3-4, martie-aprilie 1937,
119.

de problemele abordate. După modelul ,,Astrei",
seara de cunoştinţă era un prilej de reîntâlniri şi discuţii amiabile la cel mai important hotel din oraş.
Programul primei zile începea prin participarea la
serviciul religios. După oficierea serviciului religios
urmează prima şedinţă deschisă de preşedintele
Regionalei, care evidenţiază momentele cele mai
importante din activitatea acestei. Raportul de
activitate este prezentat de secretarul Regionalei,
fiind urmat de alegerea comisiilor de lucru pentru
examinarea raportului general de activitate, aprobarea executiei
financiare pe anul încheiat si
,
, a
bugetului anl!_lui următor şi pentru înscrierea de
noi membri. ln după-masa zilei se desf:işura conductul etnografic şi alegoric, care îşi propunea să
înf:iţişeze bogăţiile spirituale şi materiale specifice
zonei şi concursul de coruri, fanfare şi jocuri populare. Seara, se organiza un program artistic. A doua
zi avea loc o şedinţă administrativă în care se citeau
rapoartele comisiilor şi se vota proiectul de buget 2•
Primele două adunări generale al Regionalei, cea
de la Oraviţa (26-27 iunie 1938) şi Lugoj (24-25
iunie 1939) s-au desf:işurat după acest program,
fiind adevărate sărbători naţionale pentru românii
din aceste zone ale Banatului. Ele s-au bucurat
de participarea unor personalităţi de seamă ale
Banatului, de numeroase coruri şi fanfare, dar şi
de un public entuziast. Datorită evenimentelor
internaţionale, adunările generale din 1940, 1941
si
la Timisoara,
în sala festivă
, 1942 s-au desf:isurat
,
'
având doar un
a Liceului Comercial din Timisoara,
,
caracter administrativ.
Adunarea generală de la Bocşa (27 iunie 1943),
desi
doar într-o zi, a reusit,
prin
, s-a desf:isurat
,
,
numărul mare de participanţi şi manifestările
2

Ilie Rusmir, fndemnuri pentru munca cercului cultural al
,,Astrei", Timişoara, Edit. „Ascra Bănăţeană", 1944, 60-62.
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cultural artistice organizate, să reprezinte o adevă
rată sărbătoare pentru sudul Banatului.

Adunarea generală de la Oraviţa
(26-27 iunie 1938)
Dorinta conducerii Regionalei de a-si tine
prima ad~nare generală la Oraviţa, oraş cu pu~er
nice traditii spirituale si în acelasi timp resedintă a
despărţă~ântului judeÎean CaraŞ, a fost p;imită'. cu
satisfacţie de către reprezentanţii despărţământu
lui. ln şedinţa comitetului despărţământului Caraş
din 5 martie 1938, la propunerea protopopului
Virgil Musta, s-a hotărât contactarea conducerii
„Casinoului" din Oraviţa pentru ca sărbătorirea a
120 de ani de la înfiinţarea „Casinoului" să se facă
împreună cu adunările generale 3• În aceeasi sedintă
s-a desemnat un comitet de organizar~ 'form~t
din Ilie Rusmir, V. Vărădean, Gheorghe Fara şi
A. Mălăescu şi s-a propus un proiect de program,
din care nu trebuiau să lipsească conductul etnografic şi alegoric, concursul de coruri şi fanfare şi
petrecerea cu dans. Pentru că răspunsul conducerii „Casinoului" a fost favorabil organizării simultane a celor două manifestări culturale, în sedinta
comitetului despărţământului din 7 mai' 1938
s-a definitivat modul de organizare a conductului
etnografic şi alegoric, ce trebuia să prezinte bogă
4: o
tiile
spirituale si materiale specifice Carasului
'
,
nuntă ţărănească cu toate obiceiurile ei; un grup
mare de copii, îmbrăcati, în costumul national;
un grup reprezentând sfinţenia muncii şi hărnicia ţărăncii cărăşene; războiul de ţesut şi cilimul
(scoarta) cărăseană; o sezătoare; grupul absolventilor şcolii ţărăneşti organizate de „Astra"; un grup al
cântăretilor cărăseni,
prezentarea satului Berliste,
,
model de organizare culturală, socială, sanitară şi
economică, grupul ţăranilor cărăşeni inventatori;
grupuri de săteni şi sătence înfăţişând evoluţia şi
specificul portului cărăşan şi jocurilor regionale din
Valea Almăjului, Valea Bârzavei, Valea Caraşului
şi Bufenii; prezentarea principalelor ocupaţii ale
locuitorilor Caraşului: exploatarea şi prelucrarea
bogăţiilor subsolului, valorificarea lemnului, olări
tului, creşterea vitelor şi agricultura 5•
Problema organizam Adunării generale a
Regionalei „Astra Bănăteană"
se discută si, în aduna•
rea generală a despărţământului Oraviţa din 15 mai
1938, hotărându-se şi definitivarea programului 6•
1

.

.

,

J

.

,

J

.

Serviciul judefean Caraş-Severin al Arhivelor Nafionale,
Fond Astra, despărţământul judeţean Caraş, dosar 21119361947, f. 24-28, în continuare S.J.C.S.A.N.).
4
Ibidem, f. 28-29.
5 Ibidem
6
Ibidem, dosar 2511938, f. 9.
3
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Potrivit acestuia, invitaţii se întâlneau sâmbătă, 25
iunie 1938, la restaurantul „Corona" din Gravita,
unde va avea loc „seara de cunostintă". Prima zi a
adunării debuta cu oficierea s~rvi~iului religios,
urmată de şedinţa festivă, conductul etnografic şi
alegoric, concursul de coruri şi fanfare şi se încheia
cu o petrecere organizată în „Grădina de Tir". În ziua
a doua se prezentau darea de seamă asupra rapoartelor înaintate de conducerea Regionalei, proiectul de
buget şi o conferinţă susţinută de Ilie Rusmir7 •
Pentru buna organizare a adunării, conducerea
despărţământului Caraş a lansat un apel de sprijinire a celei dintâi adunări organizate de Regionala
,,Astra Bănăţeană'', la care „va lua parte întreg
Banatul, în frunte cu prea sfinţiile lor, episcopii
Caransebeşului, Aradului şi Lugojului". Cu prilejul acestui eveniment atât de însemnat pentru
cărăşeni - se consemna în apel - se vor organiza
mari manifestări de afirmare a originalităţ!i noastre
regionale şi specificului nostru spiritual. ln cadrul
sărbătoresc al acestor manifestări, se va alcătui si
un conduct alegoric şi etnografic, care va înfăţiŞa
tot ceea ce are Carasul mai caracteristic si specific
sub raportul bogăţiiÎor sale materiale şi a darurilor
sale sufletesti" 8 •
În zilei~ de 26-27 iunie 1938 „Gravita, orasul
de veche tradiţie culturală românească 'a luat o
înfăţişare de sărbătoare, dovedind încă o dată
pulsaţia sufletului românesc al ţinutului Caraş
spre orizonturi de lumină 9 • În ciuda faptului că
cei peste cinci mii de participanţi ,,la acest mare
praznic al sufletului românesc" 10 nu au fost convocaţi de autorităţi, „nu li s-au pus trenuri gratuite
la îndemână, nu i-au chemat politicienii atât de
darnici în promisiuni", ei au venit în număr aşa de
mare pentru că „aşa le-au poruncit sufletele lor de
români în care s-au trezit conştiinţele de altădată,
când <Astra> îi chema" pentru a sublinia „virtuţile
neamului românesc" 11 •
Prima zi a adunării a început prin participarea
la serviciul religios oficiat atât la Biserica Ortodoxă
cât şi la cea Greco-Catolică de către episcopii Vasile
al Caransebeşului şi Ioan al Lugojului. După oficierea serviciului religios a început şedinţa festivă
în sala „Casinoului" în prezenţa unui număr mare
de intelectuali, dar si
,,Această multime
, de tărani.
,
,
1

1

Ibidem, f. 12.
" Ibidem, f. 5.
9
Aspecte de la Adunarea Generală a Regionalei bănăfene a
„Astrei ''. Luceafarul, an. IV, seria a II-a, nr. 7-9, iulie-august,
7

1938, 36.
'

0

Serbările

„Astrei" la Oravip.

Acţiunea,

an. V, nr. 25, din

8 iulie 1938.
11

Luceafarul, an. IV, seria a II-ea, nr. 7-8, iulie-august,

1938, 36.

- consemna revista <Luceafarul> - adunată numai
din interes pentru promovarea culturii etnice româneşti în această parte de apus a României, oferea
ochiului înţelegător de rosturi noi o impresionantă
unitate. Preoţii, în frunte cu prea sfinţiţii episcopi,
profesori, învăţători numeroşi, avocaţi, medici,
ofiţeri, ingineri, funcţionari de tot felul, toţi alături
de ţărani, au reconstituit, prin <Astra Bănăţeană>
o legătură sufletească ruptă la un moment dat
prin sterpele frământări policice" 12 • În cuvântul
de deschidere a şedinţei, preşedintele Regionalei,
inspectorul şcolar general Sabin Evuţianu, face o
prezentare istorică a sudului Banatului, punctând
o serie de realizări ce justifică mândria locurilor
din această zonă: o şcoală montanistică (1729),
un gimnaziu (1793), o monetărie (1815), primul
teatru zidit din România ( 1817), primul ziar bănă
ţean (1818), prima cale ferată din România (1846)
etc. Sudul Banatului s-a remarcat şi prin activitatea
unor mari personalităţi culturale şi politice: Paul
Iorgovici de la Vărădia, „poliglot, cunoscător a opt
limbi, om de multă carte şi apreciat pedagog bănă
ţean", Damaschin Bojincă din Gărlişce, profesor la
Academia Mihăileană din Iaşi şi ministru de justiţie,
profesorul şi revoluţionarul Eftimie Murgu, generalul Traian Doda, cărturarul Simion Magiunca,
istoricul Ioan Sârbu etc. 13 • Pentru a desăvârşi opera
înaintaşilor, Regionala bănăţeană, „într-o supremă
disciplină sufletească şi solidaritate de sentimente"
era chemată să unească toate forţele culturale ale
Banatului. Cu acest mesaj, Evuţianu a deschis
prima adunare generală a Regionalei. Mesaje asemănătoare, consemnate în cea mai mare parte în
paginile revistei „Luceafarul" 14 , au transmis toţi cei
care au luat cuvântul: episcopul Caransebeşului,
Vasile Lăzărescu, în numele Bisericii Ortodoxe
Române, episcopul Lugojului, Ioan Bălan, în
numele Bisericii Greco Catolice, inspectorul şcolar
Silvestru Cioflec, în numele Ministerului Educaţiei
Naţionale, Sever Bocu, în numele „foştilor luptă
tori naţionali ai Banatului", Petru Corneanu, în
numele Frăţiei Ortodoxe Române, Ion Breazu,
în numele Comitetului Central al ,,Astrei", Ion
Doboşan, în numele Institutului Social BanatCrisana, Melencie Sora, în numele Asociatiei
'
'
Scriitorilor Români din Banat „Altarul Cărţii",
Ioachim Perian, în numele ,,Asociaţiei corurilor şi
fanfarelor din Banat", Ştefan Vlădescu, în numele
Asociaţiei presei din provincie, Cornel Mircea, în
numele învăţătorilor din judeţul Severin, Trandafir
Lugojănel, în numele învăţătorilor din judeţul

.

12

13

14

Ibidem, 37.
Ibidem, 51.
Ibidem, 5~8.

Caraş, protopopul Virgil Musca, în numele protopopiatului Oraviţa, Ilie Rusmir, în numele
despărţămâncului Oraviţa, I. Ţeicu, în numele
„Casinoului" Oraviţa etc.
După masa de prânz s-a desfaşurat conductul
etnografic şi alegoric, ce-şi propunea să prezinte
bogăţiile spirituale şi materiale specifice Caraşului.
Manifestarea se dorea a fi „o icoană vie a pămân
tului şi sufletului cărăşan, cuprinzând specificul
industriei, agriculturii şi zootehniei noastre, tăria
credinţei, iscusinţa jocurilor, frumuseţea porcului,
farmecul cântecului precum şi al tuturor celorlalte
bogăţii specifice Caraşului" 15 • Deschiderea conductului a facut-o grupul de feciori călare, urmat
de grupul copiilor încadrat de învăţători. După
copii a trecut un cor cântând „Imnul Astrei" şi
alte cântece populare din zona Caraşului, apoi
femei cu leagăne în spate, furca în brâu şi traista
pe umăr şi bărbaţi cu coasele pe umăr, toţi din
Valea Almăjului. Prin faţa miilor de participanţi la
această defilare au trecut zeci de care alegorice înfatisând
obiceiurile, tradiciile si
,
, principalele ocupatii
,
şi realizări. Se puteau vedea în aceste care pluguri,
maşini agricole, cel dintâi tip de locomotivă construită la Reşiţa, diferite roţi dinţate etc. 16 • Prin
această manifestare se înfaţişa „individualitatea reali răcii cărăsene, vrednicia gospodărească a cărăsa'
'
'
nului, distinctia lui sufletească si delicatetea inimii
'
'
lui de iubitor de bine şi frumos" 17 •
Programul primei zile a continuat cu un concurs
de coruri şi fanfare organizat în „Grădina de Tir"
la care au participat 25 de formaţii. Juriul format
din profesorii Ioachim Perian, Nicolae Ursu, Aurel
E. Peceanu şi Vărădeanu a premiat corul bărbătesc
18
din Ciacova si
, corurile din Bocsa
' română • Seara
s-a organizat o petrecere tradiţională în cinstea participanţilor la adunare.
A doua ziua, în 27 iunie 1938 a avut loc
şedinţa administrativă prezidată de preşedintele
Sabin Evuţianu. Inginerul C. Cinghiţă a prezentat raportul privind activitatea Regionalei din
momentul înfiinţării, raport ce evidenţiază principalele direcţii de activitate: susţinerea de conferinte, organizarea de scoli tărănesti, editarea revistei „Luceafarul", tipărirea unor lucrări a scriitorilor
bănăţeni etc. Continuarea acestor iniţiative, diversificarea programului cultural şi social, intensificarea legăturii cu celelalte asociaţii culturale din
)

)

.

,

,

)

J

15 S.J.C.S.A.N., Fond A1tra, despărţământul judeţean Caraş,
dosar 2511938, f. 5.
16
Luceafărul, an. IV, seria a II-a, nr. 7-8, iulie-august, 1938,

p. 38.
17
S.J .C.S.A.N., Fond Astra, despărţământu! judeţean
dosar 25/1938, f. 5.
18
Reşiţa, an. IV, nr. 25 din 10 iulie 1938.
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Banat, au constituit principalele probleme ridicate
de Romulus Boldea, Tiberiu Mităr, Sever Bacu
şi C. Miu-Lerca. Directorul ziarului „Vestul" din
Timişoara, C. Miu-Lerca a subliniat necesitatea
strângerii legăturilor dintre Regionala bănăţeană şi
celelalte asociaţii culturale din Banat şi în special
cu Asociaţia corurilor şi fanfarelor române din
Banat şi Institutul Social Banat-Crişana. Adunarea
s-a încheiat prin conferinţa preşedintelui despărţă
mântului Caraş, profesorul Ilie Rusmir, intitulată
„Organizarea şi activitatea cercului cultural" 19 •
Comitetul Central al „Astrei" a considerat adunarea de la Oraviţa drept „cea mai frumoasă manifestare a Regionalei" de la înfiinţare. „Ea a avut
toate caracterele unei mari serbări a <Astrei>: mii
de ţărani în haine de sărbătoare, toţi fruntaşii intelectuali ai Banatului, în frunte cu cei doi arhierei
de la Caransebeş şi Lugoj; Banatul cu neîntrecutele
lui podoabe a trecut, în acea zi însorită, prin faţa
noastră" 20 , consemna raportul Comitetului Central
privind activitatea ,,Astrei" în anul 1937 /1938.
Într-adevăr, prima adunare generală organizată
de Regionala ,,Astra Bănăteană"
a fost o reusită,
'
reînviind atmosfera de sărbătoare specifică adunările generale ale „Astrei".

.

Adunarea generală de la Lugoj
(24-25 iunie 1939)
Cea de-a doua adunare generală a Regionalei
a avut loc la Lugoj, în zilele de 24 şi 25
iunie 1939. Pentru organizarea adunării s-a constituit un comitete local condus de Aurel E. Peteanu,
preşedintele despărţământului judeţean Severin din
care făceau parte reprezentanţii tuturor şcolilor şi
societăţilor culturale din Lugoj 21 • Prezentând programul manifestărilor şi febra pregătirilor, gazeta locală
„Răsunetul" consemna: vechea vatră de lumină
românească a Banatului, care din 1896 n-a mai
avut fericirea să ocrotească la sânul ei iubitor venerabilă <Astra>, se străduieşte să concentreze, într-o
armonie desăvârşită de cugete şi simţăminte, pe lângă
înaltii
reprezentanti' ai guvernului si' clerului nostru
,
ortodox si unit, ai autoritătilor civile si militare si ai
tuturor societătilor culturale, muzicale, industriale si
'
comerciale, tot ceea ce energia şi spiritul românesc de
pre~utindeni are mai bun şi mai select" 22 •
In dimineaţa zilei de 24 iunie 1939, Lugojul
era în sărbătoare: „Zi senină de vară. Pâlcuri albe
bănăţene

,

19

J

Luceafărul,

I

J

.

an. IV, seria a II-a, nr. 7-8, iulie-august 1938,

29.
20

Transilvania, (Sibiu), an. LXIX, nr. 3-4, mai-august 1938,
Voinţa

Banatului,

(Timişoara),

an. XIX, nr. 24, din 18

Răsunetul,
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I

J

. .
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.

.

.

.

Adunarea Generală a Astrei Bănăfene. Luceafărul, an. V,
seria a II-a, nr. 7-9, iulie-septembrie 1939, 74.
24 Luminătorul, (Timişoara), an. I, nr. 26, din 2 iulie 1939.
25 Luceafărul, an. V, seria a II-a, nr. 7-9, iulie-septembrie
23

an. XVIII, nr. 27 din 2 iulie 1939, vezi şi
(Lugoj), an. VI, nr. 26, din 2 iulie 1939, Cuvântul
satelor, (Timişoara), an. XIII, nr. 26, din 9 iulie 1939.
26

Răsunetul,

Acţiunea,

iunie 1939.
22

I

1939, 74-75.

158.
21

de tărani si tărănci, în pitorescul costum national,
împodobeau străzile cura5e ale oraşului pavoazat cu drapele naţionale. In adierea înmiresmată,
tricolorul fâlfâia triumfător. Feţele tuturor erau
luminate de o sărbătorească bucurie", consemna
revista „Luceafărul" 23 • Multimea
tăranilor
coristi
ii:i
,
,
,
T
frumuseţea costumelor populare au atras atenţia şi
corespondentului gazetei „Luminătorul": „Oraşul
frumos împodobit cu frunze de stejar şi flamuri tricolore a fose împânzit de mii de săteni în minunate
costume bănăţene, membri ai corurilor şi fanfarelor,
care au făcut fala acestei regiuni" 24 • Delegaţii s-au
întâlnit în curtea Liceului „Coriolan Brediceanu",
de unde, împreună cu preoţii şi învăţătorii s-au
îndreptat spre cele două biserici. La biserica ortodoxă serviciul religios a fose oficiat de către episcopul Caransebeşului, Vasile Lăzărescu, iar răs
punsurile liturgice au fose dace de corul „Vidu",
condus de învăţătorul Gheorghe Onae. La biserica
greco-catolică serviciul religios l-a oficiat episcopul
Lugojului, Ion Bălan, iar răspunsurile liturgice le-a
dat corul „Lira'', dirijat de profesorul Ioan Băcău 25 •
După oficierea serviciului religios a urmat deschiderea adunării generale în sala Teatrului „Traian
Grozăvescu", în prezenţa unor personalităţi apreciate în Banat: episcopii Vasile Lăzărescu şi Ioan
Bălan, rezidentul regal Alexandru Marta, prefectul
judeţului Severin, Panait Boican, prefectul judeţului Caraş, Pavel Seracin, primarul municipiului Timişoara, Emil Ţieranu, primarul Lugojului,
Ionel Dobrin, Sabin Evuţianu, Caius şi Tiberiu
Brediceanu, Ioachim Miloia, Traian Topliceanu,
Cornel Corneanu, Aurel Cosma, Aurel E. Peteanu,
Constantin Nedelcu, Ioachim Perian, Virgil
Simonescu, PavelJumanca, Iancu Călţun, Romulus
Boldea, Nicolae Brânzeu, Traian Cibian etc. 26 •
Deschizând adunarea, preşedintele Sabin
Evuţianu a făcut un istoric al asociaţiei, oprindu-se
asupra obiectivelor si initiativelor culturale si
sociale şi a raţiunilor care au stat la baza constituirii Regionalei bănăţene. „Regionala bănăţeană
a Astrei - opina vorbitorul - a luat fiinţă dintr-o
dorintă de descindere, de solidarizare si de sinceră
colaborare a energiilor creatoare din acest colţ de
ţară, pentru a putea reconstitui patrimoniul bănă
tean în forma sa cea mai curată si a-l integra astfel,
cu cinste şi cu vrednicie în patrimoniul neamului

(Lugoj), an. XVIII, nr. 23, din 4 iunie 1939.

românesc27 • Evuţianu a simţit nevoia de a omagia
personalităţile bănăţene născute în Lugoj, ce au
avut un rol important atât în susţinerea mişcării
naţionale române cât şi în promovarea specificului
bănăţean. „Dacă Timişoara este capitale provinciei,
Lugojul este sufletul ei", afirma Evuţianu în cuvântul inaugural, dovedind că era „un bun cunoscător
al trecutului şi ceea ce s-ar putea numi geografia
spirituală a Banatului" 28 • Priorităţile Regionalei
continuau să fie deschiderea de cursuri si, scoli
,
ţărăneşti, susţinerea teatrului românesc, încurajarea creatorilor bănăteni.
Discursuri au rostit si, epi,
scopii Vasile Lăzărescu şi Ioan Bălan, protopopul
ortodox al Lipovei, Traian Cibian, prefectul Panait
Boitan, senatorul Tiberiu Brediceanu, profesorii Constantin Nedelcu, Ioachim Perian şi Aurel
E. Peteanu. Primarul Ionel Dobrin a transmis
bucuria lugojenilor de a organiza, după 43 de ani
de la prima adunare generală a „Astrei" în Banat
o altă manifestare culturală reprezentativă29 • S-au
citit şi telegrame de felicitare adresate regelui Carol
al Ii-lea, primului ministru, Armand Călinescu,
ministrului Educaţiei Naţionale, Petre Andrei şi
pre~edintelui „Astrei", Iuliu Moldovan.
ln continuarea programului, participanţii la
adunare au vizitat expoziţia organizată în sala
de gimnastică a Liceului „Coriolan Brediceanu"
din Lugoj şi în mai multe săli de clasă. Expoziţia
cuprindea lucrări reprezentative ale unor cunoscuţi
scriitori şi publicişti bănăţeni. Aurel C. Popovici,
Ion Popovici-Bănăţeanul, Victor Vlad Delamarina,
Grigore Bugarin, Aurel E. Peteanu, Mia Cerna,
George Popovici, George Gârda, Lucian Costin
etc.. Alături de lucrările acestor scriitori erau
expuse mai multe numere din revistele bănăţene
„Semenicul", „Luceafărul" şi „Fruncea". Expoziţia
organizată de Camera Agricolă Severin şi prezentată de Mia Cerna cuprindea şi documente vechi,
ţesături şi cusături originale, produse ale agricultorilor, meseriasilor si comerciantilor bănăteni si în
special lugojeni 30 •
După masa comună, servită în restaurantul
„Dacia" a urmat conductul etnografic şi de care
alegorice „care a oglindit minunat toată bogăţia,
tot pitorescul şi specificul bănăţean" 31 • Prin eforturile „preotilor,
învătătorilor
si
,
,
, notarilor de la
sate, după directivele date de pretorii plaselor,
,

27

Luceafărul,

,

J

J

,

an. V, seria a II-a, nr. 7-9, iulie-septembrie

1939, 81.
28

Transilvania, an. LXX, nr. 3, mai-iunie, 1939, 179.
Ibidem, 80-92.
30 Rdsunetul, an. XVIII, nr. 23, din 4 iunie 1939, vezi ~i
Acţiunea, an. VI, nr. 26, din 2 iulie 1939; Luceafărul, an. V,
seria a II-a, nr. 7-9, iulie-septembrie 1939, 76.
31
Acţiunea, an. VI, nr. 26, din 2 iulie 1939.
29

în frunte cu inimosul pretor dl. Bujor Barbu, au
defilat prin fap tribunei înalţilor oaspeţi şi a oficialităţilor, precum şi a unei numeroase mulţimi,
orăşeni, săteni şi sătence de prin unele sate din
judeţul nostru, coruri şi fanfare în frumosul lor
port ţărănesc, prezentând şi unele obiceiuri tradiţionale de pe la nunţile lor" 32 • Cortegiul a trecut
prin faţa tribunei oficiale, situată în piaţa Unirii,
unde se aflau conducătorii regionalei, episcopii
ortodocsi
, si greco-catolici, rezidentul regal, sefii
autorităţilor locale şi alee personalităţi locale.
După muzica militară a urmat defilarea reprezentanţilor localităţilor: Băteşti, Gruni, Sâlha, Obreja,
Borlova, lablaniţa, Satu Mic, Cliciova, Boldur,
Târgovişte, Susani, Sinteşti, Făget şi Coştei. Atât
comuna Cliciova cât şi Coştei au prezentat câte o
nuntă tărănească, cu obiceiuri străvechi si dansuri
naţionale specifice acestui ceremonial. Industria
lugojeană a fost reprezentată prin carul alegoric
al fabricii „Textila", iar tehnica agricolă de Şcoala
de agricultură din Lugoj. Gimnaziul de fete din
Lugoj a prezentat tablouri ce evidenţiau cele mai
semnificative momente din istoria românilor, de la
răscoala lui Horea şi până la Unire. Ultimul car
alegoric, reprezentând o nuntă ţărănească a fost
prezentat de comuna Birchiş, atrăgând în mod
special atenţia prin frumuseţea portului românesc din nordul judeţului Severin. După defilarea
carelor alegorice, tinerii din mai multe comune au
executat dansuri populare tradiţionale şi exerciţii
de gimnastică rirmică 33 •
Seara, în sala Teatrului „Traian Grozăvescu" s-a
desfăşurat serbarea corurilor şi dansurilor vechi
din Banat. Au urmat corurile: „Lira" din Lugoj,
dirijat de profesorul Ion Bacău, cu „Imnul Astrei"
şi „Imnul Transilvaniei'', „Progresul" din Lugoj,
dirijat de Ion Lăzărescu cu „Marşul Libertăţii" şi
„Banatul", „Doina" din Făget, dirijat de învăţăto
rul Axente Braşovan, „Corul bărbătesc" din Gruni,
dirijat de ţăranul Dimitrie Moise, „Corul ţărani
lor" din Târgovişte, dirijat de ţăranii Gheorghe
Căteănescu şi Dimitrie Sârbu, „Corul ţăranilor"
din Târgovişte, dirijat de ţăranul Laichici, „Corul
mixt" din Susani, dirijat de ţăranul Iosif Berzovan,
„Corul mixt" din Sâlha, dirijat de ţăranul Cornel
Pau, „Corul mixt" din Lugojel, dirijat de ţăranul
Lazăr Vântu, „Corul mixt" şi „Fanfara plugarilor"
din Sinteşti, dirijate de ţăranul Vasile Lăzărescu.
Programul artistic a fost încheiat de echipele
de dansatori din Birchiş, Coştei, Lugoj, Obreja,
lablaniţa şi Borlova, sub coregrafia prim-pretorului Bujor Barbu. Îmbrăcaţi în originale costume

.

.

32

33

.

.

Răsunetul,

an. XVIII, nr. 27, din 2 iulie 1939.
Ibidem, nr. 23, din 4 iunie 1939.
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nationale, „dansatorii au încântat asistenta prin
executarea unor jocuri populare autentice: „Pe loc",
„Lugojana veche", „Căluşerul", „Bătuta bănăpnă'',
A -d 1
-. ·1 e"34 .
„Brau l" , „De d01.„ , „ru
e eana„ ş1. „poşovaic1
Fascinat de evoluţia dansatorilor, corespondentul revistei „Transilvania" consemna: „Birchişul,
Coşteiul, Lugojul, dar mai ales Obreja, Iablaniţa şi
Borlova au dansat cu atâta gust şi pasiune vechile
jocuri bănăţeneşti, încât aveam impresia că asistăm
la un concurs internaţional, pregătit luni de zile. Şi
ce mândreţe de flăcăi şi fete sprintene!" 35 •
A doua zi, în sala Teatrului „Traian Grozăvescu"
s-a ţinut şedinţa administrativă a Regionalei bănă
ţene, condusă de preşedintele Sabin Evuţianu.
S-au discutat rapoartele privind activitatea
Regionalei în anul 1938/1939, rapoarte publicate integral în revista „Luceafărul" şi s-a aprobat
programul de activitate şi bugetul anului următor.
După încheierea şedinţei, participanţii la adunare
au asistat la dezvelirea monumentului de comemorare a luptelor dintre daci şi romani, ridicat în
comuna Tapia.
Cea de-a doua adunare generală a Regionalei
bănăţene, prin varietatea programului şi numă
rului mare al participanţilor, a reprezentat un
moment important în activitatea Regionalei, fiind,
în acelaşi timp şi o adevărată sărbătoare culturală
pentru capitala spirituală a Banatului.
A

Adunarea generală de la Timişoara
(7 iulie 1940)
Desfăşurată într-o perioadă frământată datorită
evenimentelor interne şi internaţionale - pierderea Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi declanşarea
celui de-al doilea război mondial - Adunarea s-a
organizat fără fastul de altădată, având un caracter
administrativ.
Deşi iniţial s-a dorit ţinerea adunării în Ciacova
şi organizarea unor atractive manifestări cultural
artistice, evenimentele interne au făcut să se abandoneze acest proiect. Adunarea s-a organizat în
sala festivă a Liceului Comercial din Timişoara, în
prezenţa preşedinţilor despărţămintelor şi a altor
intelectuali din oraş, în frunte cu rezidentul regal
Alexandru Marta 36 •
În cuvântul de deschidere, preşedintele Sabin
Evuţianu a precizat scopul acesteia: de a verifica
activitatea şi gestiunea Regionalei în anul expirat
şi a aproba programul de activitate şi bugetul
anului în curs. Cu o emoţie evidentă vorbeşte atât

de pierderea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, cât
şi de pierderea suferită de Regională prin moartea
prematură a eruditului cărturar, Ioachim Miloia,
director al Muzeului Banatului şi Aihivelor
Banatului, istoric şi critic de artă, pictor, arheolog
şi publicist37 •
Raportul de activitate prezentat de Traian
Topliceanu a evidenţiat rolul Regionalei în predarea programului Serviciului Social şi în or_ganizarea
scolilor tărănesti si stagiunilor teatrale. ln acelasi
timp s-a subliniat consistentul efort financiar
depus pentru editarea cotidianului „Dacia" în 7000
de exemplare, gazetei „Luminătorul" în 10 OOO de
exemplare, revistei culturale „Luceafărul" şi a editurii „Astra Bănăţeană". Banii obţinuţi în urma susţi
nerii a peste 1OOO de conferinţe şi şezători culturale
au fost depuşi în Fondul de Înzestrare a Aimatei 38 •
După propunerile şi interpelările făcute de
Ilie Gropşianu, Coriolan Balta, Ilie Rusmir, Ion
Pleşa etc. şi răspunsurile date de Sabin Evuţianu,
a urmat discursul de închidere a adunării, rostit de
Alexandru Marta. Rezidentul regal „a lăudat frumoasa activitate desfăşurată de <Astra Bănăţeană>,
în aceste vremuri de grele încercări pentru toată
Europa, deci şi pentru neamul nostru" 39 . Vorbind
despre colaborarea intelectualilor care editează
publicaţiile Regionalei, Evuţianu a făcut un apel
la unitate, „chemându-i să contribuie cu lumina
minţii lor, la luminarea minţii poporului".
Criza internă si internatională prin care trecea
România în vara anului 1940 ş-a pus amprenta şi
asupra adunării de la Timişoara, limitând-o doar
la o întâlnire a conducătorilor Regionalei şi despărţămintelor pentru a discuta numai probleme de
ordin administrativ.
)

)

Ibidem.
Transilvania, an. LXX, nr. 3, mai-iunie 1939, 18 I.
36 Adunarea Generală a Asrrei Bănătene. Dacia, (Timişoara),
an. II, nr. 151, din 1O iulie I 940.
35
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Adunarea generală de la Timişoara
(19 octombrie 1941)
Chiar şi în condiţiile dificile ale participării
României la război, când „Astra" şi-a sistat aproape
întreaga activitate, Regionala bănăţeană a reuşit
să-şi ţină adunarea generală în 19 octombrie 1941.
Organizată în sala festivă a Liceului Comercial
din Timişoara, adunarea s-a mărginit doar la
probleme administrative. Pe lângă conducerea
Regionalei au mai participat la această adunare
şi episcopul ortodox Vasile Lăzărescu, Amoniu
Mocioni, prefectul Alexandru Nasta, primarul
Mircea Miloia, Aurel Turcuş, Gheorghe Mudura, Nicolae
Un erudit cărturar Ioachim Miloia, (1897-1940),
Timişoara, Edit. Mirton, 1997, 7-117.
38
Dacia, an. II, nr. 151, din 1Oiulie 1940; vezi şi Luminătorul,
an. II, nr. 27 din 14 iulie 1940.
39
Ibidem.
37

Săcară,

34

I

Eugen Pop, inspectorul şcolar Silvestru Cioftec,
Ilie Gropşianu, Nicolae ]ucu, Vichente Ardeleanu,
Ilie Rusmir, Nicolae Iliesiu, Nicolae Peia etc. 40 •
În cuvântul de de;chidere a adunării, preşedintele Sabin Evuţianu a precizat caracterul
administrativ şi a transmis un mesaj de solidaritate şi preţuire armatei române pentru spiritul
de jertfa şi vitejia dovedită pe câmpul de luptă.
A urmat prezentarea unui scurt raport de activitate a Regionalei de către secretarul Nicolae Jucu.
Potrivit acestui raport, în ciuda condiţiilor grele de
activitate conducerea regionalei a reuşit să continue editarea revistei „Luceafărul", a gazetei săteşti
„Luminătorul'', a cotidianului „pacia" şi să publice
două lucrări în editura proprie. In acelaşi timp s-au
răpândit mii de broşuri de propagandă, s-au ţinut
conferinţe, s-a menţinut legătura cu românii din
Iugoslavia, iar după intrarea României în război
s-au făcut donatii în cărti, alimente si haine atât
'
'
'
soldaţilor de pe front cât şi celor aflaţi în spitalele
militare. După raportul privind activitatea socialeconomică a urmat cel financiar prezentat de către
Stefan Gherman, ambele fiind verificate de către
două comisii şi votate în unanimitate41 •
Deşi adunarea trebuia să aleagă o nouă conducere a Regionalei, această problemă s-a amânat
până când ,,Astra" de la Sibiu îşi va putea ţine adunarea generală care să aleagă noul comitet central.
La propunerea lui Ilie Gropşianu, adunarea a
hotărât să sărbătorească 100 de ani de la naşterea
lui Alexandru Mocioni, figură emblematică a miş
cării nationale românesti din Banat si Transilvania,
fost pr~şedinte de odoare a „Astr~i". În acelaşi
timp, conducerea Regionalei a hotărât să contribuie, în limita posibilităţilor, la programul cultural
si social.
' Desfăşurată la scurt timp după intrarea
României în război, adunarea generală din 19
octombrie 1941 s-a limitat la audierea rapoartelor
de activitate şi la adoptarea programului de activitate pentru anul în curs.

si ai despărtămintelor, dar si alti intelectuali:
Sabin Evuţianu, Nicolae Jucu, Alexandru Marta,
Nicolae Iliesiu, Ilie Rusmir, Iancu Căltun, Aurel
'
'
Cosma, Coriolan Băran, Iuliu Coste, Vichente
Ardeleanu, Cornel Grofşoreanu, Ilie Gropşianu,
Pompiliu Ciobanu etc. 42
În cuvântul de deschidere, preşedintele Sabin
Evuţianu a arătat greutăţile cu care se confruntă
Regionala datorită consecinţelor războiului şi a adus
un pios omagiu eroilor căzuţi pe câmpul de luptă.
După discutarea raportului privind activitatea Regionalei în cursul anului 194111942 şi
citirea, verificarea şi aprobarea execuţiei bugetare
şi a bugetului pe anul în curs s-a dezbătut adresa
Ministerului Propagandei Naţionale, prin care
se aducea „mulţumire şi recunoştinţă Regionalei
bănăţene" şi se solicita renunţarea la patronajul
Regionalei asupra cotidianului „Dacia". La propunerea lui I. Doboşan, susţinută şi de Alexandru
Marta, adunarea a decis ca ziarul „Dacia" să nu mai
apară sub egida ,,Astrei" 43 •
Adunarea a hotărât, la propunerea preşedin
telui Evuţianu, cooptarea în comitetul de conducere a noi membri, în cea mai mare parte profesori universitari refugiaţi din Cluj în Timişoara:
Mihai Şerban, Victor Stanciu, Alexandru Borza,
Emil Pop, Augustin Cosma, Atanasie Popa şi
Aurel Baciu. Noul comitet s-a întrunit imediat
după terminarea adunării într-o şedinţă administrativă adoptând mai multe hotărâri: acceptarea
demisiei secretarului Nicolae Jucu, desemnarea
vicepreşedinţilor Nicolae Buteanu pentru controlul şi organizarea despărţămintelor şi a lui Aurel
Cosma pentru îndrumarea revistei „Luceafărul",
instituirea unei comisii pentru examinarea ofertei
lui Vichente Ardeleanu privind administrarea şi
redactarea revistei „Luceafărul".
Desfăşurată în aceeaşi notă de sobrietate, ultima
adunare generală organizată de Regionala bănă
teană în Timisoara s-a limitat doar la rezolvarea
'
unor probleme administrative.
,

a Liceului Comercial din Timisoara
si
'
, a avut un
caracter pur administrativ. Au participat la această
adunare o parte dintre conducătorii Regionalei
Adunarea generală a ,,Astrei
nr. 204, din 21 octombrie 1941.
41
Ibidem.
40

Bănărene".

,

J

.

Adunarea generală de la Timişoara
(I octombrie 1942)
Datorită consecinţelor războiului şi în anul
1942 Regionala bănăţeană a fost obligată să-şi
ţină adunarea generală tot în Timişoara. Şi de
această dată adunarea s-a ţinut în sala de şedinţe

J

Adunarea generală de la Bocşa Montană
(27 iunie 1943)
Ultima adunare generală a Regionalei bănă
ţene s-a desfăşurat în pitoreasca localitate Bocşa
Montană, în 27 iunie 1943, într-o atmosferă de
sărbătoare, descrisă de cotidianul „Dacia": „Din
toate părţile vine lume nenumărată la sărbătoa
rea Astrei Bănăţene. Plugari din satele vecine
îmbrăcaţi în pitorescul lor costum naţional cu
nuanţele variate ale fiecărei comune, împodobesc

Dacia, an. III,
42

43

Dacia, an. IV, nr. 246, din 5 noiembrie 1942.
an. VIII, 1942, 176.

Luceafărul,
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localitatea aceasta, aşezată de Dumnezeu într-o
regiune binecuvântată cu coace darurile: frumuseţe
naturală deosebită, valoare turistică şi climaterică
excepţională" 44 •

Din Timişoara au sosie cu trenul Sabin
Evucianu, presedincele Regionalei bănăcene,
'
'
,
inspectorul şcolar Silvestru Cioflec, profesorul universitar Victor Stanciu cu 60 de studenţi, profesorul Vasile Mihoc, directorul Liceului „Constantin
Diaconovici Loga" cu 50 de elevi ai acestui liceu,
Traian Topliceanu, Ştefan Gherman, Iancu
Călcun, Nicolae Rosu, Nicolae Iliesiu, Patrichie
'
'
'
Râmneanţu, Nicolae Grivu etc. Oaspeţii au fost
întâmpinaţi de pretorul Gheorghe Stoianovici, preşedintele despărţământului Bocşa, protopopii Emil
Sasu şi Nicolae Iorgovan, doctorul Cornel Dăneţ,
preşedintele „Crucii Roşii", primarul Coriolan
Roşcoban şi alte oficialităţi locale45 • Corurile
„Mihai Gaşpar" şi „Doina" din Bocşa Montană şi
fanfara Uzinelor şi Domeniilor Reşiţa au întregit
atmosfera de sărbătoare şi au însoţit asistenţa spre
biserica ortodoxă din localitate. În timpul serviciului religios oficiat de un sobor de 11 preoţi a sosit
şi episcopul Timişoarei, Vasile Lăzărescu.
După oficierea serviciului religios s-a desfăşurat
în curtea bisericii, adunarea generală a Regionalei
bănăţene. Cuvântul de deschidere a fost rostit de
către Sabin Evuţianu în faţa unei asistenţe numeroase în frunte cu episcopul Vasile Lăzărescu, canonicul Nicolae Brânzeu, prefectul Teodor Teodorian,
Grigore Bugarin, reprezentantul Asociaţiei scriitorilor români din Banat, Aurel E. Peteanu, Cornel
Corneanu, Ştefan Gherman, Traian Topliceanu etc.
Mesajul de salut din partea bisericii ortodoxe a fost
rostit de episcopul Vasile Lăzărescu, care a mulţu
mit conducerii Regionalei pentru atenţia acordată
bisericii; „fixând adunarea generală în ziua când se
dezveleşte bustul unui vrednic reprezentant al altarului, aducând prin aceasta o cinste bisericii". Alte
mesaje au fost rostite de Nicolae Brânzeu, Teodor
Teodorian, Victor Stanciu, Silvestru Cioflec,
Grigore Bugarin şi Cornel Cinghiţă. Raportul
privind activitatea Regionalei în anul 194211943
şi execuţia bugetară, programul şi proiectul de
buget pentru anul 1943/ 1944 au fost prezentate
de Traian Topliceanu.
Conform programului stabilit, a urmat dezvelirea bustului fostului protopop Mihail Gaşpar. În
faţa a peste 2000 de participanţi, Cornel Corneanu,
preşedintele despărţământului Caransebeş a rostit
conferinta comemorativă scotând în relief per'
'
sonalicatea scriitorului, gazetarului, militantului
44
41

Dacia, an. V. nr. 143, din iulie 1943.
Ibidem.
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naţional şi

preotului Mihail Gaşpar46 • Cuvinte elogioase au mai rostit şi Victor Stanciu, în numele
Universităţii Cluj, Aurel E. Peteanu, în numele
oraşului Lugoj, Victor loviţia, în numele judeţu
lui Severin, Octavian Furlugeanu, în numele cercului bănăţenilor din Bucureşti, Grigore Bugarin,
în numele Asociaţiei scriitorilor români din Banat,
Mihai Velceleanu, în numele Federaţiei presei
din provincie, Nicolae Peia, în numele comunei
Şoşdea, Cornel Dăneţi, preşedintele comitetului
de iniţiativă pentru ridicarea monumentului şi
protopopul Nicolae lorgovan 47 •
După masa de prânz, s-a desfăşurat concursul de coruri, port şi dans naţional, în faţa unei
tribune amenajate pe arena sportivă din Bocşa
Montană. Atmosfera de sărbătoare şi emulaţie
este consemnată de cotidianul „Dacia": „Pâlcuri
de ţărani, în frunte cu preoţii, învăţătorii şi intelectualii ceilalţi din sate, adunaţi în jurul steagului
falnic al corurilor lor, tineretului universitar din
Timişoara, în frunte cu profesorii delegaţi, elevii
Liceului „Diaconovici Loga", tinerii premilitari
şi extraşcolari, organizaţiile „Muncă şi lumină"

a satelor din Bocşa Montană, dau aspectul unei
impozante manifestări a solidarităţii tuturor generaţiilor în jurul Astrei Bănăţene" 48 • Au defilat prin
faţa tribunei corurile din Reşiţa, Oraviţa, Bocşa
Română, Bocşa-Vasiova, Forotic, Ocna de Fier şi
Ramna; fanfara Uzinelor şi Domeniilor Reşiţa şi
fanfara din Valea-Pai, echipele de jocuri populare
din Forotic, Biniş, Văliug, Vasiova şi Câinie; cercurile culturale din Câinie, Biniş, Bocşa Română,
Berzovia, Ezeriş, Doclin, Ramna, Surducu Mare,
Valea-Pai, Bărbosu, Dulău şi Vermeş; elevii şcolilor
primare din zonă, cursanţii şcolilor ţărăneşti etc.
După intonarea „Imnului regal" s-au prezentat
exerciţii de gimnastică de către premilitari, după
care a urmat concursul de jocuri, cântece şi port
popular. Un juriu format din profesorii Filaret
Barbu şi Lighezan, compozitorul Zeno-Vancea şi
scriitorii Virgil Birou, Mia Marian Jaleş, Grigore
Bugarin şi Bujor Barbu a premiat cele mai bune
formaţii. Premiul I a fost acordat corului ,,Astra"
din Bocşa Română şi corului din Vasiova. Corurile
„Muncă si lumină" din Bocsa Montană si Resita si
corul plugarilor din Reşiţa au obţinut premiul II,
iar corurile din Ramna, Ocna de Fier şi Forotic,
premiul III. Premiul de onoare a fost acordat
corului „Mihail Gaşpar" din Bocşa Montană,
J
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ReviJta Banatului, (Timişoara), an. IX, nr. 7-9, 1943,

1-20.
47 Dacia, an. V, nr. 143 din I iulie 1943; vezi şi Cuvântul
Jatelor, an. XVII, nr. 26 din 4 iulie 1943.
48 Dacia, an. V, nr. 143, din 1 iulie 1943.

iar menţiuni formaţiilor de dansuri din Câinie,
Forotic, Văliug, Biniş şi Vasiova. Au mai fost premiate şi costumele populare din comunele Câinie,
Forotic şi Văliug49 •
Seara s-a organizat o şezătoare literar artistică de
către Asociatia scriitorilor români din Banat si un
'
'
program artistic cu participarea Teatrului Naţional
Timişoara.

Spre deosebire de celelalte adunări generale ale
Regionalei bănăţene organizate în anii războiului,
adunarea de la Bocşa Montană a depăşit caracterul pur administrativ, reuşind, prin numărul mare
de participanţi şi manifestările cultural-artistice
organizate, să reprezinte o sărbătoare pentru sudul
Banatului şi să reînvie atmosfera adunărilor organizate înaintea intrării României în război. Din
păcate, datorită evoluţiei evenimentelor politice va
fi şi ultima adunare generală a Regionalei bănăţene.

LES REUNI O NS GENERALES DE LA
REGIONALE ,,ASTRA BĂNĂTEANĂ"
(1937-1948)

'

(Resume)
En continuam la tradition de !'Association «Astra»,
la Regionale «Astra Bănăţeană» a ete interesee par
I' organisation des reunions generales. Celles-ci ont ete
convoquees chaque annee et, exceptionellement, plusieurs fois par an. Tous Ies membres de la Regionale y
participaient mais seulement Ies membres fondateurs,
pour route leur vie et Ies membres actifs confimes
l'annee precedente, ayant la cotisation payee, avaient le
droit de vore decisif. Les autres membres-honorifiques,
correspondants et suppleants, avaient seulement le droit
de vote consultatif. Le lieu de la reunion suivante etait
precise par la derniere reunion generale et la date etait
etablie par le Commite de la Regionale. La reunion erait
convoquee 15 jours libres avant la dare etablie par une
convocation publice dans la presse.
La reunion generale choisissair pour une pfriode de 5
ans le Commite et le president de la Regionale parmi Ies
presidents des separations departamentales et des secrions
de la Regionale, erablissait le programme d' activi re,
approuvait l'execution budgetaire et le budget pour l'annee
suivante, accordait des prix et des subventions, decidait

49

l'admission de nouveaux membres correspondants,
nommair Ies membres actifs des sections etc. Les decisions
de la reunion etaient envoyees au Commite Central
de !'Astra, mais celles qui depassaient Ies interets de la
Regionale pouvaient etre appliquees apres avoir obrenu
l'approbation du commandement de Sibiu.
Le programme de la reunion generale etait annonce
au moins deux semaines auparavant par sa publication
dans Ies periodiques du Banat et l'ordre du jour etait
different en fonction des problemes abordes. Selon le
modele de !'Astra, la veille etait l'occasion de se rencontrer a I' hotel le plus important de la viile et de
discuter sans reserve. Le programme du premier jour
commem;:ait par la participation au service religieux.
Apres la messe, ii y avair la premiere seance ouverte par
le president de la Regionale qui mettair en evidence Ies
moments Ies plus importants de l'activire. Le rapport
d'activite est presente par le secretaire de la Regionale,
etant suivi par l'election des commissions de travail
dont le role est celui d'examiner le rapport general d'activite, la passation de I' execution fi.nanei ere pour I' annee
precedente et du budget de l'annee suivante et l'inscription de nouveaux membres. Lapres-midi, on presentait
la partie ethnographique et allegorique, qui se proposait
de mettre en evidence la richesse spirituelle et materielle
specifique ala region et le concours de cceurs, fanfares et
danses populaires. Le soir, on organisait un programme
artistique. Le lendemain, ii y avair une seance administrative ou on lisait Ies rapports des commissions et on
votait Ies previsions du budget.
Les deux premieres reunions generales de la
Regionale, celle d'Oraviţa (Ies 26-27 juin 1938) et
de Lugoj (Ies 24-25 juin 1939) ont ete faites selon ce
programme, etant de vraies feres nationales pour Ies
Roumains de ces zones du Banat. Beaucoup de personnalites importantes du Banat, de nombreux cceurs et
fanfares, un public enthousiaste aussi y ont participe.
Grâce aux evenements internationaux, Ies reunions
generales de 1940, 1941 et 1942 ont ete organisees a
Timişoara dans la salle de fetes du Lycee Commercial de
Timişoara, ayant un caractere strictement administratif.
La reunion generale de Bocşa (le 27 juin 1943), bien
qu' elle ait ete faite dans une seule journee, a reussi, par
le grand nombre de participants et par Ies manifestations
culturelles et artisriques organisees, arepresenter une vraie
fete pour le sud du Banat. Malheureusement, a cause
de l'evolution des evenements politiques, celle-ci sera la
derniere reunion generale de la Regionale du Banat.

Ibidem.

283

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE- ISTORIE, XVIII, 2010
h rrp:// m uzeulbanarului. ro/ mbr/isrorie/ publicari iiab.hrm

A DOUA CONFLAGRATIE MONDIALĂ,
INTRE DOCUMENT SCRIS ŞI MEMORIAL
A

,

Sînziana Preda·

Cuvinte cheie: război, cehi, Grupul Etnic German, propagandă
Keywords: war, Czechs, Ethnic German Group ofRomania, propaganda

storia locală interferează mereu cu macro-istoria: ne propunem, în cele ce urmează, recuperarea fragmentară a imaginii celui de-al doilea
război mondial, aşa cum a fost el semnalat în documente de epocă, cât şi în amintirile unor participanţi direcţi, reprezentanţi ai minorităţii ceheşti,
aşa-numiţii „pemi"', vorbitori de limbă cehă, o
enclavă situată în Clisura Dunării. Deşi foarte
izolată, prin particularităţile mediului geografic,
limbă şi confesiune, această lume nu a fost ocolită
de confruntări: a doua conflagraţie mondială avea
să trimită pe front circa 200 de soldaţi, din satele
cehilor2 • La Eibenthal, un număr mare de locuitori făceau parte din Grupul Etnic German (instituit în România la presiunea Germaniei naziste şi
direct subordonat acesteia), probabil în încercarea
de a obţine avantaje de pe urma presupusei origini
germane, pe care o dovedeau pe baza propriului
patronim. Într-adevăr, strămoşii lor veniseră din
Bohemia, o regiune cu puternice influenţe germane
şi chiar în Eibenthal s-au stabilit colonişti de etnie
germană 3 , însă nu toţi cei înscrişi în formaţiune
îi aparţineau. Situaţia a fost oricum exploatată de

I

· Universirarea de Vesr, Timişoara, Faculrarea de Sociologie,
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, e-mail: hhayavarha@yahoo.com.
1
În primele decenii ale veacului XIX, Imperiul Habsburgic
a colonizar, în zona Moldova Nouă, grupuri de cehi din
Bohemia; rermenul „pemi" esre o deformare a celui de
„bemi", derivar de la „Băhmen", cu care cehii au fosr desemnaţi de cărre populaţia germană. Dinrre coloniile pe care le-au
fondar, asrăzi mai exisră 6 (Sf. Elena, Bigăr, Gîrnic, Ravenska,
Şumiţa şi Eibenrhal).
2
Numele unora dinrre ei, supravieţuirori şi dispăruţi, sune
consemnare de cărre Desideriu Gecse, în !Itoricul comunită
ţilcr cehe din România (aşezare, evoluţie etno-demografică, socioeconomică şi cultural-confesionalii), reză de docrorar, susţinură
la Insrirutul de Istorie „George Bari ţiu", Cluj-Napoca (2009),
130-131.
3 Josefina Sreiner, n. 1943, Eibenchal, pensionară, interviu
realizat la Eibenthal, augusr 2006.

către „Deutsche Volksgruppe in Rumanien", care
îşi înfiinţase celule şi filiale locale în întregul Banat.

Pe de altă parte, încă din perioada premergătoare
izbucnirii războiului, atitudinea tuturor grupurilor etnice era urmărită de către autorităţi, spre a se
preîntâmpina şi „corija" posibile manifestări ostile.
lntr-un raport al Prefecturii Severin4 se arăta că exceptându-i pe germani şi pe maghiari - „celelalte
minorităţi din raza acestui sector nu manifestă
nici un fel de activitate care să atingă în vreun fel
interesele statului". „Fiind prea puţin însemnate
ca număr", minorităţi precum cea a pemilor „nu
manifestă nicio nemulţumire, sau activitate deosebită de aceia a naţiei dominante" 5.
Totuşi, unele reacţii au fost înregistrate, cum
rezultă dintr-un alt raport, al aceleiaşi prefecturi, datat 1O iulie 1940: „Cei din Eibenthal
sunt ostili faţă de autorităţi, instigaţi de .învăţă
torul ceh. În Şumiţa şi Ogradena sunt supuşi şi
loiali" 6 • În primăvara anului următor, era semnalată la Eibenthal desfăşurarea unor adunări „de
propagandă Naţional-Socialistă" 7 , reclamată de
către directorul tehnic al minei de la Baia Nouă.
Cele sesizate aveau o dublă natură, economică şi
politică, întrucât ,,lucrătorii nu se supun în realizarea lucrului cari li se încredinţează. Sunt răz
vrătiti si amenintători, încuraJ·ati fiind de această
propagandă din care se agită contra elementului
românesc. Fără nici o legitimare [se] ţin întruniri cu lucrătorii minieri si
, familiile acestora, desi
'
,

,

,

J

Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, Fond
Prefectura Jud. Severin (pe mai departe EP.J.S.), d. 6511939,
f. 14.
5 Ibidem, f. 17.
6
Emanoil Bodin, Arirudinea minorirăţilor naţionale din
Banar în anii 1938-1940. Clio, anul III, nr. 2-4, Timişoara
(2003), 27.
7
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, FP].S.,
d. 10/1941, f. 2.
4
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aceşti locuitori nu sunt germani de origine, ci
sunt cehi şi nu posedă nici limba germană". Cei
care au antrenat populaţia la întrunirile săptămâ
nale erau delegaţii germani, veniţi de la Orşova,
implicarea lor era masivă, întrucât si în scolile din
Eibenthal si Baia Nouă fuseseră initiate cursuri
în limba germană. Mai mult, în ultima localitate
amintită, şcoala a fost preluată în folosinţă de
către Deutsche Volksgruppe, în baza unei decizii
încheiate între Ministerul Culturii Naţionale şi al
Cultelor şi Grupul Etnic German 8 (Decretul-lege
nr. 3097 din 7 noiembrie 1941, ce revizuia învă
ţământul german din România, permitea libertăţi
extinse Grupului Etnic German: să înfiinţeze şi
să administreze şcoli primare şi secundare, să se
ocupe de pregătirea învăţătorilor şi a profesorilor,
de realizarea programelor analitice etc.) 9 •
Faptele erau confirmate şi de către directorul
şcolii primare de stat din Eibenthal, Gheorghe
Băltăreţu, într-o „Declaraţie" din data de 15 mai
1941 10 , prin care se făcea cunoscută Inspectoratului
Şcolar Lugoj sosirea în instituţie a trei învăţători
germani, fără ca aceştia să fi primit vreo avizare
din partea organelor în drept. La ordinul dat de
un „sub inspector şcolar German de la Orşova",
părinţii elevilor au fost convocaţi la „pirecţiunea
şcolii pentru a da declaraţii dacă voesc să înveţe
copiii lor lb. germană sau lb. de stat şi maternă/
cehă/, după cum s'a învăţat până acum". Reacţia
sătenilor s-a materializat în refuzul declaraţiilor,
„spunând că ei sunt germani 11 şi ca atare şcoala
e de drept germană". „Neatârnarea" elevilor de
obârşie germană era cerută şi de „subrev. judeţean Mihailovici Livius S.S." 12 , într-o solicitare
către directorul scolii românesti din Baia Nouă,
'
,
în temeiul legii învăţământului primar, în care se
arăta că „în comunele unde sunt peste 20 copii
germani, se poate înfiinţa o secţie germană".
Personajul invocă chiar un ordin ministerial, care
dă dreptul respectivelor secţii să se desprindă de
scolile
românesti.
,
, În absenta
, unei situatii
, etnice a
şcolarilor, în perioada şi pentru localitatea care face

.

8

. .
.

„Proces-verbal - 3 Noemvrie 1942", Serviciul juderean
al Arhivelor Narionale, Fond Inspectoratul Şcolar al Jud.
Severin, d. 2/ 1942.
9 Eusebiu-Marcel Narai, Aspecte privind situaria minorităfii
germane din judercle Caraş şi Severin în anii 1944-1948,
în Analele Banatului - Arheologie-Istorie, voi. XVI (2008),
Muzeul Banatului, 314.
10
Serviciul juderean Timiş al Arhivelor Narionale, FP.JS.,
d. 1011941, f. 3.
11
În textul redactat la maşina de scris, a fost inserată, de
mână, formula „s-au înscris ca", astfel că textul complet este „
spunând că ei «s-au înscris ca» sunt germani".
12
S.J.T.A.N., FP.JS., inv. 1347, d. 10/1941, f. 4.
Timiş
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obiectul atenţiei noastre, este dificil de apreciat justetea unei asemenea solicitări.
' În acelaşi timp, primpretorul plasei Orşova,
sesizat de succesiunea faptelor, se va deplasa el
însuşi în teritoriu, vizita fiind rezumată într-un
proces verbal (datat 12 mai 1941) 13 • Se constata
că randamentul întreprinderii miniere scăzuse, în
primul rând din cauza muncitorilor, „sustraşi dela
muncă prin propagandă germană"; sub masca acesteia, agitatorii „răspândesc probabil şi idei de altă
natură, necontrolabile, întrucât chiar acesti agenti
,
'
propagandişti pretinşi germani sunt de origină
etnică slavă, iar elementul căruia se adresează este
în masă slav/ cehi, cu excepţia a două familii de
origină etnică germană". Responsabilitatea, în
viziunea primpretorului, trebuia asumată de conducătorii locali ai grupului german, între care I.
Fikl, primarul comunei - propus în funcţie de
organizaţia germană - Francisc Peşiţ, Venţel Fikl,
Ioan Kotefovec (în a cărui cârciumă au şi avut loc
întruniri de propagandă) şi Martin Saidl, concediat pentru bruscarea verbală şi fizică a directorului minei. Concluzia şefului preturii taxase drept
„foarte critică" situaţia românilor de la mină;
se recomanda supravegherea continuă a stării
de lucruri si
facilitarea achizitiei alimentelor de
'
primă necesitate (faină de grâu, mălai, zahăr, ulei
etc.), pentru folosul muncitorilor şi al familiilor
lor. Nu în ultimul rând, se impunea aducerea de
învăţători calificaţi, „nu improvizaţi, cari nu au
nici o răspundere, nefăcând alt ceva decât cântece
.
.„
şi marşun .
Influenţa exercitată prin intermediul cadrelor
didactice, în direcţia atitudinii pro-naziste, nu era
deloc de neglijat. Memoria evenimentelor perioadei şi a personajelor care s-au remarcat întru
sprijinirea activităţilor Grupului Etnic German
reţine prezenţa, în sat, a unui „organizator, pe
numele de Fikl Josef, ăla a fast colaboratorul cu
nemţii; aici a fast {şi} un profesor german, a învăţat
copiii limba germană, Formitac (Wormitag, n.n.),
aşa l-a chemat, ăsta a învăţat şcoală germană, aci
la noi la şcoală (Era ceh?) - Da' de unde?! A fast
neamţ din Arad, a fast repartizat încoace, ca să [ne}
înveţe limba germană, care s-au ataşat (din sat,
n. n.), adică cum ne-a spus aici, Volksdeutsch, ne-a
trecut, adică [la} poporul german, că ne-am alătu
rat noi Germaniei" 14 • Modelul cultural de inspiraţie germană, care îşi pusese amprenta asupra
coloniştilor cehi ajunşi în Banat, speranţa în
unele avantaje care ar fi fost obţinute în condiţiile

.

13

Ibidem, f. 5.
Ferdinand Venţel Havlicek, n. 1924, Plavişevifa, veteran de
război/pensionar, interviu realizat la Baia Nouă, august 2006.
14

sustinerii
înaintării nemtilor, spectrul amenintă,
'
'
tor al „marelui frate de la Răsărit", toate acestea
par să constituie raţiuni plauzibile pentru atitudinea pro-germană dovedită la Eibenthal. Unii
dintre tinerii comunităţii au ajuns chiar să se înroleze în Wehrmacht, atraşi printr-o strategemă: „eu
am un frate în Germania, el a plecat în timpul răz
boiului, eu am avut 3 luni când a plecat, era cu
18 ani mai mare; păi nu că l-au convins că merge
în război, aici s-a oprit mina şi n-a avut unde să
lucreze şi-a venit un patron de la Orşova, şi el le-a
promis că le găseşte de lucru şi ei au fost bucuroşi că
merg şi când au ajuns la Orşova la gară, deja au
avut pregătiţi haine militare pentru ei, că imediat
de la Orşova le-au [i-au} luat. (Aşadar, nu ştiau
ce li se pregătise .. .) - Nuuu!! (Ştiţi cum se numea
acel patron?) - Vezi că nu pot să-mi aduc aminte ...
(Era neamţ?) - Da, Formitac, da' staţi, că nu ştiu
precis ... (Când au ajuns, au fost încorporaţi?) - Da,
sigur, pe toţi" 15 • Amintirile şi-au pierdut limpezimea, însă certă rămâne memoria acelor zile când
istoria nu decantase care era adevăratul pericol
pentru evoluţia ulterioară a ţării.
Nu numai pretura avea în vedere evoluţia filialelor Grupului Etnic German, ci şi alte foruri responsabile de siguranţa statului. Inspectoratul de
Jandarmi Timişoara a realizat, potrivit ordinului
secret nr. 2306/ 1943, un tabel cu numele persoanelor „care sunt însărcinate cu primirea şi expediţia
poştei conaţionalilor germani" 16 • La Eibenthal, de
aceasta se ocupa Iosif Fikl, şef al organizaţiei locale,
care ar fi practicat schimbul de corespondenţă, prin
evitarea „oficiilor P.T.T. Române, sustrăgându-se
astfel şi cenzurei militare" 17 • În raport era consemnată şi diminuarea simţitoare a activităţii etnicilor
„germani", care nu au mai iniţiat nici întâlniri, nici
acţiuni propagandistice, „tinzând la renunţare de
a mai face parte din asemenea organizaţiuni" 18 •
Cehii nu mai erau percepuţi drept ameninţare,
căci „nu inspiră încredere pentru a fi înarmaţi" (de
către conducătorii germani locali), fiindcă sentimentele lor - din cauza originii etnice diferite „sunt de discutat" 19 • Această repliere a adepţilor
Deutsche Volksgruppe s-ar putea explica şi prin
presiunile la care erau supuşi, la Eibenthal, de către
notarul Cernescu, „toţi nemţii". Cel mai „atacat"
se plângea a fi învăţătorul Ion Wormitag (şi el,
ca şi Fikl, au fost reţinuţi în memoria sătenilor

vârstnici 20 ) care, „la trierea ce s' a făcut tinerilor
germani de către comisia militară germană, a fost
repartizat pentru a pleca în Germania la data de 31
iulie 1943 cu al 3-lea transport".
Renunţarea la atitudinea pro-nazistă s-a produs,
cel mai probabil, odată cu întoarcerea armelor
împotriva nemţilor. Un „tabel nominal de cetă
ţeni români/bărbaţi şi femei/de pe raza Legiunei
de Jandarmi Severin, ce au fost înscrişi în Grupul
Etnic German" 21 enumeră lunga înşiruire a simpatizanţilor, de toate vârstele şi categoriile profesionale, nu numai din Eibenthal şi Baia Nouă, ci chiar
si din Sumita, de unde erau consemnati 19 cehi
si o româncă, Maria Kalina22 • Odată cu aparitia
'
'
„Frontului Antifascist al Slavilor din Romînia", s-a
ajuns la negarea/retractarea apartenenţei la Grupul
German; la secţia cehoslovacă din Timişoara au
fost depuse şi unele cereri de aderare, în calitate
de „membru ajutător", spre „a sprijini organizaţia
naţiei mele", aparţinând unor cehi născuţi la Sf
Elena: în cazul Olgăi Elias, înscrierea în Volksgruppe
s-a produs la presiune („Fiind lucrătoare la fabrică,
am fost forţaţi toate lucrătoarele a ne înscrie, altfel
eram expuşi a ne pierde serviciul, dar de activat
n-am activat în nici un chip") 23 . Solicitările se fundamentau pe certificatele de naştere, de naţionali
tate, certificatul şcolar etc.
Dar războiul a însemnat şi experienţa zguduitoare a frontului. Încorporat în regimentul 96
Caransebes, Ferdinand Stehlfk24 îsi aminteste
'
'
slujba de „traducător"
pe care o avea' în debutul
războiului, în calitate de ordonanţă a unui căpitan
român. „Eu am dormit la căpitanul în bucătărie şi
el a venit noaptea şi m-a chemat, Feri, a ascultat la
radio că Hitler a început să ocupe Cehoslovacia cu
avioane si m-a chemat să ascult că ei au vorbit ceheste
şi ca să~i spun ce au zis". În relatarea soldatuÎui
care a luptat la Sevastopol şi în Caucaz, ororile de
pe frontul din Rusia nu şi-au pierdut, nici după
atâtea decenii, impactul înspăimântător. Numai
cei care au trăit infernul, realizează dimensiunile
enormei greşeli umane care este războiul, şi cât de
important este ca o asemenea lecţie să fie însuşită,
şi nu repetată. „Eu m-am rugat, numai copiii mei să
n-ajungă... am ajuns primăvara, înainte de Paşti,
înainte de oraşul Nicolaev şi apoi încă un oraş, nu-mi
aduc aminte, unde au fost mai mulţi jidani, or avut
,
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I

I

°

Ferdinand Venfel Havlicek.
Serviciul judefean Timiş al Arhivelor Nafionale, Fond
Legiunea jandanni Severin, d. 102/1945, f. I.
22
Ibidem, f. 43.
23
Idem, Fond Uniunea Asociaţiei Culturale Democrate Slave
din Timişoara, dosar 3/1945, f. 20.
24
n. 1916, Baia Nouă, interviu realizat la Eibenrhal, august
2006.
21

is Josefina Steiner.
Serviciul judefean Timişal Arhivelor Nafionale, Fond
Legiunea Jandarmi Severin, d. 56/ian.-iun. 1943, f. 162.
17
Ibidem, f. 171.
18
Ibidem, f. 258.
19
Ibidem, f. 315.
16
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fabrici. Şi ce-o făcut Hitler, c-au fost şi ţigani, c-a fost
acolo apa Bug, i-o adunat şi i-o pus pe ţigani să-şifocă
corturi şi acolo i-a bombardat şi le-o aruncat în apă.
Şi cu jidanii ce-a făcut? I-a scos afară din oraş, i-a
pus să focă groapă mare, lungă, i-a pus pe toţi la rând
şi ne-o povestit oamenii de acolo şi a mers cu mitralierele - armata lui Hitler - i-a tăiat şi i-a coborât
în groapă; unii n-or aşteptat, or sărit vii, şi femei şi
copii, şi unde am stat, în localitatea aia, ne-au spus,
dacă vreţi să mergeţi acolo, afară din oraş, să vedeţi
cum lucrează pământul şi iasă sângele deasupra, unii
au mers, dar eu n-am putut să merg'. Forţa evocării,
care aproape aruncă auditorul în scena evenimentelor, face inutil orice comentariu: ,,În Crimeea,
acolo o fost ceva, Doamne-Doamne... am trecut în
Caucaz, acolo o fost numai. . . ne-am ţinut batista la
nas, or cărat cu maşini şi camioane, or adunat morţi,
militari, Doamne-Doamne, roţile de maşini au fost
pline de ... am fost flamânzi, unde au fost grădini, cu
tutun sădit, băietii
, au rutitfoile
r
,si cu aia s-au ,tinui'.
La Sumita,
războiul este văzut prin ochii ulti,
mului supravieţuitor, combatant pe frontul din
Rusia, în bătălia de la Stalingrad şi unul dintre
puţinii care s-au întors acasă, dintre cei mobilizaţi.
„Din satu' nostru, mic aşa cum îi, o rămas şaptespre
zece soldaţi pe front" 25 • Relatarea este întărită de
evidenţele autorităţilor, privitoare la văduvele celor
căzuţi în luptă, în anul 1941; ne-au parvenit de
la Şumiţa (alături de nr. şi data titlului de pensie)
numele a şapte dintre ele (Ştefania Hercal, Maria
Veverca, Ana Sicora etc.), precum şi a două de la
Eibenthal (Maria Brenic şi Francisca Coban) 26 •
Martor al unor evenimente deosebite, cu mare
încărcătură si coplesitoare consecinte, povestitorul
nu se opreşte îndeosebi asupra a ceea ce a experimentat personal, ci oferă o viziune personală a
situaţiei ţării în acele momente de răscruce. „Noi
atunşea, regele Carol care o fost, adică România subt
regele Carol, el când o văzut că nemţii o dat năvală
- adică o ocupat Ungaria, Polonia, toace ţările
eşcia - el de frică o fujit cu muierea, altă muiere" 27 •
Opţiunea politică şi militară a României, în prima
parte a confruntărilor, este formulată cu concizie:
„Şi generalu' Antonescu s-a predat cu nemţi[i], ca
să luptăm noi [alături de] cu nemţii, ca să ocupăm
Rusia şi ei ne dă Ucraina, nemţii ne dă Ucraina
toată. Şi de aia, atunşea, am intrat noi în război cu
nemţii" 28 • Deşi părţile rupte din întregul patriei

.

.

25

.

.

Francisc Mician, n. 1920, Şumiţa, veteran de război,
interviu realizat la Şumiţa, august 2007.
26
Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, F.P.j.S.,
Bir. l.O.V.R., „Evidenţa văduvelor din războiul 1941 ", i. No.
210/1941, 14-51.
27 Francisc Mician.
28
Ibidem.
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au rămas pierdute, efortul celor angajaţi în luptă
nu s-a bucurat de apreciere după încheierea ostilităţilor. Recompensa a venit abia după 1989, sub
forma pensiei de veteran, căci „noi, care am luptat
contra ruşilor, era[m] nievăzuţi cum trebuie. Dar
ăştia care o luptat contra nemţilor, ăia o fost mai
căutaţi". Chiar dacă nu hotărâse personal de partea
cărei tabere trebuie să se implice, povestitorul a
suportat urmările, într-un regim al învingătorilor.
„(Când aţi simţit că nu sunteţi bine văzuţi, fiindcă
aţi luptat o vreme împotriva Armatei Roşii?) - Păi ...
o fost când s-o întărit comunismu' (V-a fost frică că vi
se va întâmpla ceva?) - D' apăi ... da". Temerile s-au
dovedit întemeiate, întrucât devenind proprietar
al unei înstărite gospodării (prin produsele astfel
obţinute, povestitorul reuşea să asigure existenţa
familiei - nu a fost niciodată angajat la stat), a fost
taxat ca şi „chiabur", reuşind să scape de deportare
în Bărăgan prin intervenţia unui verişor, „care era
la partid'.
Alţi soldaţi au pierit în lagărele ruseşti, jertfa
lor fiind păstrată în memoria familială. Pentru una
dintre intervievate, născută la începutul războiului,
figura tatălui se recompune numai din povestiri,
scrisori şi fotografii. Cele mai puternice tuşe ale
amintirii se încheagă din relatarea ce i-a fost transmisă în legătură cu suferinţele extreme din timpul
prizonieratului: „ ... i-o băgat în lagăre, şi n-o avut
ce să mănânce. Cât o fost iarbă pe-acolo, o mâncat
iarba, o mai mers. Şi-o-ncercat să mănâncă pământ.
Şi n-o mai putut de stomac, rău de tot. Şi-o fost
câte 20 într-un grajâ' 29 • La rândul lor, cei rămaşi
acasă au avut de îndurat desfaşurarea evenimentelor, încercările de a se pune la adăpost marcând
memoria copilăriei. ,,Am fost aicia închişi într-un
beci, sifa'llte-meu, si vecinii, si încă un văr a meu, am
'
'
'
fost toţi, ascunşi acolo. Numa' se trăgea aicia, chiar
la noi o fost rău de tot. Şi tot aşteptam moartea [„.]
N-am avut cai, o luat cai cu coşie cu tot... îi rău în
război" 30 • Familiile se ascundeau fie în pivniţe, fie
în afara satului, „unde-o fost tufăriş", în gropi săpate
în pământ, unde „ne-am pitulat cu copii, toace elia,
cu toate gospodăria" 31 •
„O fost ceva îngrozitor": cu toate acestea, reamintirea selectează si momente mai putin dramatice,
'
'
hazlii chiar. La cei patru ani pe care îi avea atunci,
Amalia lacubovski nu reţine căror armate aparţi
neau combatanţii ce s-au înfruntat pe dealurile din
apropierea satului, dar îşi aminteşte sfaturile date
Amalia Veverca, n. Şumiţa, interviu realizat la Şumiţa,
august 2007.
30
Ibidem.
31
Amalia lacubovski, n. 1950, Şumiţa, interviu realizat la
Şumiţa, august 2007.

29

de părinţi („o zis că să nu port baticu' roşu, că ma
vede avionu'[. . .} când am auzit zgomotu' de avion,
m-am tras baticu' şi m-am pus cu el aşa, ca să nu mă
vadă avionu'... ") şi episodul păduchilor, inevitabil
în condiţiile precare pe care le traversau („peste tot
o fost păduchi; mameli [mamele} noştri ni i-o ... da'
aicia n-o fost aşa, şpraiuri eştia! Ni-o prins păduchii
şi nouă ni-o plăcut, că ne-or scărmănat prin cap!
aşa, ni-o plăcut/') 32 • Nu numai atât, ci şi momente
emotionante, trăite de soldatii pe care îi bănuieste
a fi fost români, şi care au primit mâncare de la
săteni: „Şi ni-o ţucat soldaţii, ne-o avut în braţe şi
ne-o ţucat, am avut patru ani şi cred c-o avut copii
acasă, de-aia ne-o strâns şi ne-o ţucat... ".
Punerea în balanţă a celor două tipuri de documente, scris si oral, evidentiază obiecte de interes
diferite. Materialul de arhivă, având în vedere cadrul
creării sale (şi destinaţia finală), a reţinut, în cazul
de faţă, fapte cu potenţial de risc la adresa securităţii
de stat. Mărturiile sătenilor insistă asupra experienţelor traversate personal, în contextul marii istorii:
cele două modalităţi de reconstituire a trecutului se
împletesc, se susţin şi ajung să se confirme reciproc.
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THE SECOND WORLD WAR BETWEEN
WRITTEN ANO MEMORIAL DOCUMENT
(Abstract)
Local history will always interfere with macro-history: in order to illustrate such an allegation, we want to
recuperate the image of the second world war, like it was
depicted in epoch documents and through the memories
of some direct actors (they represenr a small minority,
called "Pemi", a group of Czechs from Bohemia, who
was colonized by Habsburgs in South of Banat, in the
first decades of the XIX century). lsolated localities, hard
to access, the Czech community was implicated in the
conflict, by sending into the battle field close to 200 soldiers. There was another aspect of these dramatic events,
concerning the Ethnic German Group of Romania,
which has his branch offices in Czech villages as well. For
example, in Eibenrhal, many inhabitants were engaged
in this group, maybe because they were trying to get
some advantages from their supposed German origin,
based on their surname. While the archives demonstrate
chat in this area some disorders were caused by the Nazi
sympathizers, the oral testimonies refer especially to the
soldiers experiences, on the Eastern Front.

Ibidem.

289

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE- ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanacului.ro/ mbt/ istorie/ publ icati i/ ab. hem

-

ACTIVITATEA UNIUNII PATRIOTILOR
ÎN BANAT
,
IN ANUL 1944
Radu Păiuşan ·

Cuvinte cheie: Uniunea Patrioţilor, satelit, filo-comunist, coagulare
Schliisselworter: Patriotenverband, Satellit, prokommunistisch, Vereinigung

reluarea puterii politice de către Partidul
Comunist din România nu putea fi făcută,
în mod direct, pentru că forţa numerică şi valorică
a acestui partid era insigni§antă după lovitura de
stat de la 23 august 1944 1• In momentul executării
loviturii de stat, partidul comuniştilor români se
estimează că avea aproximativ I .OOO de membri 2 •
Fiind astfel „Fragil din punct de vedere organizatoric şi lipsit de susţinerea populaţiei, P.C.R. a fost
obligat, în perioada 1944-1947, să adopte strategia de front popular, acceptând să funcţioneze în
cadrul unui sistem multipartidist" 3 . În consecinţă,
comuniştii au fost obligaţi să accepte proliferarea
grupărilor politice şi să creeze un front propriu,
renunţând să mai colaboreze cu partidele politice democratice din România, în cadrul Blocului
Naţional Democratic. Astfel, formaţiuni politice
au fost înfiintate si finantate de către comunisti,
pentru a slăbi si ~ rupe din sustinerea si elec~o
ratul partidelo; democratice. A~este f~rmaţiuni
pro-comuniste nou create sau existente anterior,
dar devenite acum pro-comuniste, „au proliferat
în perioada pre-electorală (pentru alegerile din
noiembrie 1946 - n. n.) şi au funcţionat ca supape
pentru tactica electorală a P.C.R." 4•

P

· Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere,
Teologie şi Istorie, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
1
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul
XX, Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 443-452.
2
Gheorghe Onişoru, Alianţe şi confruntări politice din
România (1944-1947), Bucureşti, Editura Fundariei
Academiei Civice, 1996, 115, Vladimir Tismăneanu,
Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului
românesc, Iaşi, Editura Polirom, 2005, 109.
3 Comisia prezidenţialii pentru analiza dictaturii comuniste din
România. Raport final, editori: Vladimir Tismăneanu, Dorin
Dobrincu, Cristian Vasile, Bucureşti, Editura Humanitas,
2007, 170.
4
Ibidem, 171.

Propulsat la guvernare prin actul de la 23 august
1944, P. C. din România a determinat petrecerea
unui fenomen „Atunci murea o lume, un mod de
gândire şi un limbaj, pentru a se naşte altul. Atunci
era una din perioadele cele mai fascinante din
istoria unei naţiuni, trecerea (sau pentru a utiliza
un cuvânt la modă astăzi) tranziţia spre un alt
sistem" 5• Această propulsare şi tranziţie s-a datorat
intrării României, în anul 1944, în sfera de influentă sovietică si a instaurării regimului comunist,
'
în anii 194 5-194 7, ca urmare a sovietizării Europei
Centrale şi de Est. Dar „factorii decisivi ai procesului de intrare a României în zona de hegemonie a
Kremlinului şi a instaurării, prin voinţa Moscovei,
a regimului comunist în România (au fost - n.n.):
ocuparea, de către Armata Roşie, în 1944 şi înţe
legerea dintre anglo-americani şi sovietici, asupra
sferelor de influenţă în Europa de sud-est"6.
Satelizarea României, ca si a altor tări din
Centrul şi Sud-Estul Europei, a fost făcută, în perioada postbelică, prin acordul celor trei mari puteri,
care „s-au înţeles între ele în ceea ce priveşte sferele
de influenţă, chiar dacă au făcut-o în mod ostil" 7•
Această satelizare faţă de URSS a fost o alternativă la
conducerea întregii regiuni, ca pe ţările baltice, nu
prin intermediul autorităţilor locale, ci să le încorporeze direct în imperiul sovietic, care se pretindea

.

.

.

5

Alexandru Cioban, Mutations et immobilisme dans le
politique roumaine post-revolutionnaire, în La litterature
contre la dictature et au hors des Roumains (1947-1989),
textes reunis par Alkara Duchetti, Dragomir Costineanu et
Alain Venillemien, Timişoara, Editura Hestia, 1999, CIRFR/
CERTE, 17.
6
Ioan Chiper, Florin Constanriniu, Adrian Pop, Sovietizarea
României. Percepţii anglo-americane (J 944-1947), Bucureşti,
Editura Iconica, 1993, 9.
7
Hannah Arende, Originile totalitarismului, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2006, 623.
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„uniunea republicilor federale" 8 • De altfel, cum
se afirmă în istoriografia contemporană, în lumea
diplomaţilor şi a oamenilor politici apuseni erau
larg răspândite două opinii: cooperarea dintre
SUA, Marea Britanie şi URSS şi concesiile pe care
acestea trebuiau să le facă. Aşa-numita „Marea
Alianţă" trebuia menţinută peste orice incidente de
parcurs şi Uniunii Sovietice trebuia să i se facă, pe
parcursul negocierilor, concesii rezonabile, pentru
că, aşa cum se întâmplă între gentlemeni, şi ea va
înţelege să facă, la rândul său, concesii partenerilor
occidentali. În acelaşi sens, în proiectele de organizare a lumii postbelice, elaborate la Washington şi
Londra, se lua în consideraţie că o mare putere ca
Uniunea Sovietică, având în afara acestui statut, şi o
contribuţie masivă la războiul împotriva Germaniei
naziste, trebuia să beneficieze „firesc" de un „glacis
strategic", un brâu de securitate, alcătuit din state,
mai mult sau mai puţin clientelare, cu o politică
aflată în acord cu interesele Uniunii Sovietice9 •
În consecinţă, sistemul sateliţilor a fost răspun
sul sovietic la sistemul american de alianţe, iar aşa
zisa independenţă a sateliţilor a fost importantă
pentru URSS ca reprezentând reflecţia suveranită
ţii naţionale intacte aliaţilor Americii. Dar, după
cum afirma o analistă consacrată a comunismului,
sistemul totalitar s-a născut, poate, ca un compromis între tendinţele inerente ale democraţiei totalitare şi nevoia de a menţine o aparenţă de politică
externă normală, faţă de lumea liberă, procedeele
de dominaţie şi guvernarea aplicată de imperialismul rus au fost în deplină concordanţă cu această
situaţie 10 •

Deci, în toate cazurile, cum se exprima reputatul istoric, cucerirea efectuată prin forţa imperiului
sovietic a fost tradusă în fapt, ca şi când ar fi avut
loc acapararea puterii de către un partid comunist
fidel. Astfel, jocul pregătitor, atât de elaborat din
anii '40, când a început, înainte de deplina bolşevi
zare au fost tolerate mai multe partide, care au fost,
apoi, lichidate în favoarea dictaturii partidului
unic, aservit doar pentru a întări iluzia unei evoluţii demonstrative a independenţei. Dar, „Moscova
nu a făcut altceva decât să creeze replici exacte, nu
numai ale propriei forme de guvernare, cât şi a evolutiilor care au dus la asa ceva'' 11 •
'În acelaşi sens se e~prima şi unul dintre corifeii deculturalizării şi deznaţionalizării României
8

Ibidem, 622.
Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, op. cit.,
1O şi Cristina Păiuşan-Nuică, Istoria relaţiilor internaţionale
şi a diplomaţiei (1945-2008), Bucureşti, Editura Fundaţiei
„România de Mâine", 2008, 14-15.
10
Hannah Arende, op. cit„ 623.
11
Ibidem, 624.
9
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postbelice, Leonte Răutu, care afirma: „România
comunistă a fost în întregime construită după
modelul sovietic" 12 •
Dar P.C.d.R., încă din ilegalitate, a încercat să-şi
apropie, iar unde nu a fost cu putinţă, să-şi formeze
aliati. Acesta a fost si cazul organizatiei satelit,
creată de către comunisti încă din 1942, numită
Uniunea Patriotilor si care, apoi, în ianuarie 1946,
a fost transformată în Partidul Naţional Popular.
Aceasta s-a făcut în condiţiile în care România
lupta împotriva colosului bolşevic, luptă începută
în data de 22 iunie 1941, dar patriotismul acestei
Uniuni nu se manifestase în sensul participării
României la război pentru recuperarea Basarabiei
şi nordului Bucovinei, răpite de către Uniunea
Sovietică, ci exact invers. Acest aşa-zis patriotism
îndemna la împotrivirea românilor faţă de războiul
anti-bolsevic si la pactizarea cu inamicul sovietic.
Acestei organizaţii, trădătoare de ţară, ca, de altfel,
şi P.C.d.R., i s-au atribuit merite pe care nu le avea
şi activităţi pe care nu le putea desfăşura, datorită
dimensiunii liliputane pe care o deţinea, „din rândurile căreia au făcut parte profesori universitari,
ingineri, scriitori, arhitecţi, profesori secundari,
medici si
studenti,
, avocati,
, învătători,
,
, meseriasi
,
si mici negustori, muncitori, functionari si preoti
din Bucureşti, laşi, Cluj, Timişoara, Sibiu etc....
Apariţia acestei noi organizaţii exprima creşterea
mişcării de rezistenţă împotriva hitleriştilor şi a
dictaturii antonesciene, adeziunea tot mai intensă
la ea a unui număr însemnat de reprezentanţi ai
păturii mijlocii" 13 •
În realitate, activitatea acestei organizaţii, în
ilegalitate, s-a limitat la înfiinţarea - pe teritoriul
URSS - în 28 ianuarie 1943, a ziarului „România
Liberă'' si a postului de radio cu acelasi nume,
menite să intoxice populaţia României cu propagandă bolşevică. Postul de radio fusese pus sub
conducerea lui Leonte Răutu, care, în momentul izbucnirii războiului anti-bolşevic, plecase în
URSS 14 • În această privinţă, istoriografia română
contemporană este tranşantă: „Comuniştii români
au salutat toate acţiunile lui Stalin şi s-au identificat cu poziţiile sovietice, chiar atunci când acestea
însemnau năruirea unităţii naţionale a ţării lor,
ilesubminarea fort•ei sale de apărare" 15 • Asa-zisii
'
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12
Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile, Perfectul acrobat
Leonte Răutu, măştile răului, Bucureşti, Editura Humanitas,
2008, 37.
13
Pentru aşa-zisele merite vezi Gheorghe Ţuţui, Contribuţia
Partidului Naţional Popular la lupta pentru transformări
democratice (ianuarie 1946-marcie 1949). Analele Institutului
de Istorie a Partidului de pe lângă C. C. al P.C.R„ 2, 1966, 55.
14 Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile, op. cit., 25.
is Ibidem, 24.

galisti, trimisi din URSS în România, nu erau - în
'
'
realitate
- decât
agenţi ai serviciilor de informaţii
sovietice, care trebuiau să comită sabotaje pe teritoriul românesc si să încerce să destabilizeze tara 16 •
'
'
Dar Uniunii Patriotice i se atribuise şi coagularea unor formaţiuni minuscule şi fară importanţă
în viaţa politică a ţării, în aşa-zisul Front Patriotic
Antihitlerist. ,,Încadrată în lupta dusă împotriva
fascismului şi a războiului antihitlerist, Uniunea
Patrioţilor a răspuns chemării P.C.R. de a participa
într-un singur front patriotic al tuturor forţelor interesate în eliberarea si democratizarea tării. Alături de
'
'
partidul comunist, împreună cu Frontul Plugarilor,
MADOSZ-ul şi Partidul Socialist-Ţărănesc, a luat
parte la crearea, în 1943, a Frontului Patriotic
Antihitlerist" 17 • Tot acestei minuscule organizaţii
ilegale, subordonată P.C.d.R.-ului i se atribuie, de
către istoriografia comunistă, redactarea memoriului intelectualilor, adresat, în aprilie 1944, lui Ion
Antonescu, prin care se cerea ieşirea României din
lupta împotriva Aliaţilor 18 •
Conform indicaţiilor comuniştilor, Uniunea
Patriotilor s-a declarat, încă de la înfiintare, ca o
'
'
organizaţie cu caracter unitar, o mişcare largă de
masă şi nu un partid politic, cuprinzând patrioţi
antifascişti, fară deosebire de naţionalitate, categorie socială, religie sau grupare politică. Deci, ea s-a
declarat că nu este un partid politic, ci cuprindea,
în rândurile ei, mai ales membri din partidele politice satelit ale P.C.d.R.-ului 19 .
După lovitura de stat de la 23 august 1944,
Uniunea Patrioţilor, în noile condiţii existente, a
trecut la reorganizarea activităţii sale şi a luat parte
activă la mişcarea pentru comunizarea ţării. În
consecinţă, ea a participat, la 6 septembrie 1944,
la întemeierea Grupului Patriotic Antihitlerist, iar
după ce, la 27 septembrie acelaşi an, a aderat la
Platforma Frontului Naţional Democrat, a intrat
în Consiliul NaţionaJ al acestuia, ca una din organizaţiile fondatoare. In acest organism a intrat, din
partea Uniunii Patrioţilor, Gheorghe Vlădescu
Răcoasa, dr. Dumitru Bagdasar şi Simion Stoilov2°.
Pe plan local, în Banat, organizaţia dispunea şi
de un ziar, intitulat semnificativ „Lupta patriotică".
În Cuvântul înainte al primului număr, apărut în
data de 25 decembrie 1944, se afirma că acesta nu
era, practic, numărul de început, pentru că ziarul
apăruse cu un an înainte, în ilegalitate, când a fost
Vezi Stelian Tănase, Clienţii lu' tanti Vtirvara. Istorii clandestine, Bucureşti, Editura Humanitas, 2009.
17
Gheorghe Tutui, op. cit., 56.
18
Ibidem, 57.
19
Lupta Patriotică, III, Timişoara, nr. 31, 30 august 1945, 4.
20
Gheorghe Tutui, op. cit., 56.

editat luna1, iar acum reapăruse pentru a prezenta
opiniei publice, grupate în jurul ziarului, pe cei
care au dus lupta politică în con1iţii grele, înainte
de actul de la 23 august 1944. In acelaşi Cuvânt
înainte se afirma că, urmând linia intereselor şi
aspiraţiilor patriotice, ziarul va fi pus, în primul
rând, în slujba frământărilor şi clarificărilor, în
vederea realizării unui Front Naţional Democratic
şi a consolidării unei adevărate democraţii populare
în România. De asemenea, însusindu-si întru totul
'
'
proiectul de platformă al F.N.D., gazeta respectivă
va contribui - din toate puterile - la clarificarea
şi înfaptuirea reformelor cuprinse în ea, convinsă
că acestea satisfac nevoi urgente pentru masele
muncitoreşti de la sate şi oraşe şi sunt, prin aceasta,
comandamente ale marilor idealuri naţionale. S-a
mai subliniat faptul că „Lupta patriotică" se adresează întregului popor, ţărani, muncitori, intelectuali, din toate partidele politice sau fară de partid,
în vederea mobilizării maselor largi pentru a lupta
pentru democraţie populară, prin popor şi pentru
popor. Cuvântul înainte al primului număr al ziarului se încheia cu o lozincă semnificativă „Pentru
libertate şi dreptate, pentru toţi spre prosperitatea
Patriei noastre" 21 • În acelasi sens se exprima si dr.
'
'
Valeriu Novacu într-un articol din respectivul săptămânal. După cum afirma acesta, a venit vremea
când pe deasupra partidelor politice, din care
fa.ceau parte, pe deasupra concepţiilor personale
s-a simţit, din nou, marea realitate a momentului
şi a pământului nostru, pentru ca patriotismul să
fie un îndemn viu la lupta unită de rezistenţă şi
eliberare. „Patrie şi patriotism înseamnă luptă şi
jertfa pentru idealurile permanente ale omenirii.
Pentru libertate şi independenţă, pentru limbă,
artă, o credinţă, o pâine, pentru fabricile şi ogoarele noastre" 22 • Se insista asupra rolului unificator
al Uniunii Patrioţilor, în cadrul căreia trebuiau să
se unească toate partidele patriotice care au militat,
în permanenţă, pentru o platformă de înţelegere,
a tuturor partidelor, a organizaţiilor democratice
şi a tuturor forţelor patriotice adevărate 23 . La fel
se exprima şi Leontin Silaghi (Sălăjan'), care vedea
unitatea poporului român pe baza unui program
comun de luptă, dar sub egida comuniştilor.
„P. C. R., în interesul suprem al ţării, pentru a putea
mobiliza întreg poporul pentru îndeplinirea sarcinilor mari de a zdrobi hitlerismul, duşman de
moarte al tuturor popoarelor, a propus un program

16

21

Lupta patriotică, organ săptămânal al Uniunii Patriotilor
din Banat, anul I, nr. I, 25 decembrie 1944, I.
22
Dr. Valeriu Novacu, Patrie şi patriotism, în Ibidem, 2.
23 Ibidem, 3.
· Aşa îi apărea, pe atunci, numele în presă.
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de aqiune, accesibil pentru orice democrat cinstit,
gândindu-se, în primul rând, la interesul poporului, trecând chiar peste interese de partid. În faţa
României stă problema de a fi sau nu fi şi soarta
ei depinde de felul cum va înţelege timpurile prin
care trecem" 24 • Acest program, pus sub semnul
patriotismului, trebuia să fie, în final, comunist,
cum, de altfel, s-a şi întâmplat.
Ca organizaţie politică satelit a P.C.d.R.,
Uniunea Patriotilor, chiar si prin ministrii săi,
trebuia să invoce acelaşi patriotism şi unitate politică, mai ales că războiul antihitlerist era în curs de
desfăşurare şi era necesară crearea şi menţinerea unui
val de simpatie pentru ducerea lui, inoculându-se,
în acelaşi timp, ideea că patria este ameninţată şi, în
consecinţă, trebuiau să înceteze disputele politice.
Astfel, organul de presă bănăţean anunţa cititorii
că ministrul Vlădescu-Răcoasa, viitor preşedinte
al P.N.P.-ului, urmaş al Uniunii Patrioţilor, la adunarea Uniunii de la Sibiu, declarase „Trăim zile
mărete si hotărâtoare. Se plămădeste o lume nouă.
'
Patria ameninţată ne cheamă pe toţi. Cu mic, cu
mare, să dăm vieţii noastre politice altă aşezare. În
acest scop se cere adeziunea unanimă şi neprecupeţită. Nu se pune nimănui problema dacă e burghez
sau proletar, se pune problema dacă e democrat,
antifascist şi patriot, căci e vorba de interesele într_egului popor, care trebuie apărate şi susţinute" 25 • In
acelaşi discurs, liderul Uniunii Patrioţilor definea
şi democraţia, pe care o promova, una de tip nou,
adică populară. „E timpul să se ştie că democraţia se sprijină direct şi, în primul rând, pe masele
populare. Nu există un anumit fel de democraţie, ci
numai democraţie populară, care este însăşi esenţa
democraţiei. Ţara întreagă e pornită să aşeze bazele
existenţei democratice. Să învăţăm că patriotism
înseamnă lupta pentru libertate şi democraţie reală
şi să fim patrioţi adevăraţi, pentru ca România să
devină Patria liberă şi adevărată a democraţiei" 26 •
Este definit, deci, şi patriotismul care, în concepţia
autorului, nu înseamnă decât lupta pentru aşa-zisa
democraţie reală, adică cea populară, promovată
de comunişti şi sateliţii lor, printre care şi aşa-zisa
Uniune Patriotică.
În aceeaşi perioadă de început a ieşirii din ilegalitate a P.C.d.R.-ului si a organizatiilor sale satelit,
'
comuniştii aveau nevoie şi de sprijinul altor clase
şi grupări sociale, pentru a accede la putere. După
cum se exprima istoriografia comunistă, pentru a
aşeza evoluţia generală a ţării pe calea progresului,
comunist fără nici o îndoială, trebuiau angajate, în
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26

Luptătorul bănăfean, anul I, nr. 89, 25 decembrie 1944, 1.
Lupta patriotică, anul I, nr. 1, 25 decembrie 1944, 3.
Ibidem, 4.
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acest efort, pe lângă masele muncitoreşti, şi forţele
sociale, exploatatoare, în speţă burghezia, care, din
multe puncte de vedere, dispuneau încă de resurse
pentru a contribui la aşa-zisul progres al ţării. În
consecinţă, se considera că importante cercuri ale
burgheziei puteau să îndeplinească un rol avansat
în rezolvarea acestor prefaceri social-economice,
care coincideau atât cu interesele sale de clasă, cât
şi cu interesele generale ale ţării, ale poporului
român, ale maselor muncitoare. Înlăturarea lor s-a
făcut, conform aceluiaşi autor, abia odată cu trecerea la aşa-zisa revoluţie socialistă 27 • Inclusiv tactica
folosită de comunişti trebuia să fie a frontului
popular, care să permită unirea într-o formaţiune
larg democratică a tuturor forţelor politice, partide,
organizaţii sau părţi ale acestora, care demonstrau
tendinţe democratice antifasciste şi revoluţionare,
care puteau, într-o măsură sau alta, să contribuie
la înfăptuirea prefacerilor democratice ale ţării 28 •
Drept urmare, noul sistem de alianţe promovat de
comunişti după 23 august continua să oglindească
cerinţele fundamentale de ordin naţional, antifascist - după cum se exprima acelaşi istoric - ce
se mentineau în fata tării, trebuia să primească o
componenţă preponderent socială, de clasă, care să

.

..

permită î!:lfăptuirea transformărilor revoluţionare

necesare. In primul rând, pe comunişti şi pe organizaţiile lor satelit, ca Uniunea Patrioţilor, îi interesau să slăbească partidele tradiţionale din România
şi să rupă din acestea disidenţe sau pături sociale,
pe care să şi le subordoneze. În acest sens, comuniştii au încercat să subordoneze chiar P.N.Ţ.-ul şi
P.N.L.-ul, invitându-le să facă parte din aşa-numi
tul Front Naţional Democrat. Această invitaţie era
făcută sub pretextul, ipocrit, că aceste partide nu-şi
epuizaseră posibilităţile de a juca un rol pozitiv în
procesul istoric, aceasta pentru că aveau încă sub
influenţa lor mase importante de oameni, mai ales
din rândurile tărănimii, ale intelectualitătii, micii
burghezii şi chiar din rândurile muncitorimii, mase
care, în mod obiectiv, erau interesate în transformă
rile cuprinse în Platforma-Program a F.N.D.-ului 29 •
Partidul Comunist din România voia să profite
de faptul că, după lovitura de stat de la 23 august
1944, a fost prezentă, în sistemul politic din
România, o stare de frământare, deplasări, apariţia
şi dispariţia unor formaţiuni politice, desprinderi
30
si
' ralieri de partide • Pe aceeasi linie, comunistii
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Mihai Fătu, Alianfefe politice ale PCR (1944-1947), ClujNapoca, Editura Dacia, 1979, 114.
28
Ibidem, 112.
29
Ibidem, 134.
30 Vezi Mihai Fătu, Politica de alian~e a PCR în lupta pentru
instaurarea şi consolidarea puterii democrat-populare ( 19441947). Anale de istorie, an XIX, nr. 5, 1973, 5.
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afirmau că în P.N.Ţ. şi în P.N.L. se găseau importante mase de tărani, intelectuali si alte pături sociale
mijlocii, ale căror interese nu coincideau, în chip
obiectiv, cu cele promovate de conducerea oficială,
ci se înscriau în linia generală politică a forţelor
revoluţionar-democratice raliate în jurul P.C.d.R.ului, existând - după cum susţineau ei - în aceste
partide un număr semnificativ de cadre care doreau
colaborarea cu comuniştii şi cu aliaţii lor, pentru realizarea unor transformări sociale 31 . Deci, comuniştii
doreau spargerea partidelor istorice şi cooptarea a
cât mai multor membri ai acestora, conform cunoscutei devize staliniste, că partidele comuniste trebuiau întâi să treacă la înregimentarea unui număr cât
mai mare de membri, iar când ajung la putere, să se
debaraseze de aceştia prin epurări. De altfel, politica stalinistă a aliatului „vremelnic", a „tovarăşului
vremelnic de drum", va funcţiona şi în România,
devenită comunistă în anul 1948. Această situaţie
politică putea fi explicată prin faptul că actul de la
23 august a pus, în faţa tuturor forţelor politice ale
României, probleme de fond, privind nu atât prezentul, cât mai ales perspectiva dezvoltării ulterioare
a tării,
si
în ce direc,
, anume: care va fi evolutia
, tării,
,
tie si în favoarea căror forte, ce atitudine trebuiau să
adopte faţă de această evoluţie forţele sociale şi politice aflate în luptă, care urma să fie tactica acestora
în noua perspectivă istorică32 • În acelaşi sens, pentru
a atrage cât mai mulţi membri atât pe plan naţio
nal, cât şi local, organul local al P.C.d.R. publica, la
începutul lunii octombrie 1944, un apel al secţiei
de femei a Uniunii Patrioţilor, prin care chema,
sub steagul ei de luptă, toate femeile antihitleriste,
fară deosebire de naţionalitate, religie, profesie şi,
foarte important, concepţie politică. Apelul afirma,
în continuare, că respectiva organizaţie nu este un
partid politic, ci este o mişcare de largă concentrare
a tuturor forţelor antihitleriste active, ea era o organizaţie de luptă pentru educarea maselor femeieşti,
în vederea democratizării ţării, pentru libertăţi şi
drepturi colective egale cu ale bărbaţilor, pentru
o viaţă liberă, demnă şi conştientă. Se mai reliefa,
în apel, că lupta femeilor din Uniunea Patrioţilor
„nu este feminism sterp. Lupta noastră merge cot la
cot cu lupta bărbaţilor pentru revendicări generale
cetăţeneşti şi în interesul întregii naţiuni, pentru
revendicări specifice femeieşti. Fascismul şi războiul
hitlerist au adus atât muncitorilor, ţăranilor, cât şi
intelectualilor şi gospodinelor întuneric, moarte, jaf,
degradare. Toate partidele trebuie mobilizate pentru
războiul eliberator. Femeia trebuie să fie conştientă
de forţa ei combativă şi trebuie să păşească organizat

.

..

.

.

pe terenul luptei politice şi economice" 33 • Apelul
Secţiei Femei din Uniunea Patrioţilor cuprindea
nouă puncte: 1) Pentru sprijinirea, din toate puterile, a războiului dus de armata română şi armata
sovietică; 2) Pentru curăţirea aparatului de stat, a
fabricilor şi a birourilor, de toate elementele fasciste
şi profasciste; 3) Pentru salarii egale cu ale bărbaţi
lor, la muncă egală; 4) Pentru câştigarea drepturilor
politice ale femeilor şi dreptul de a alege şi de a fi
ales ... 6) Pentru dreptul la orice profesie şi funcţie;
7) Pentru protecţia femeii în muncă ... 9) Pentru
ridicarea nivelului politic, cultural şi moral al femeilor prin cursuri şi conferinţe instructive, reviste
femeieşti, biblioteci populare pe lângă fabrici şi
la sate. Apelul se termina cu îndemnul „Intraţi
colectiv în Uniunea Patrioţilor, singura organizaţie
democratică de masă, în care putem lupta pentru
realizarea drepturilor noastre cuvenite" 34 •
Pentru că, pe plan naţional, Uniunea Patrioţilor
fa.cea parte din Consiliul Naţional al F.N.D., la
17 octombrie 1944 s-a constituit şi un consiliu
bănăţean al Frontului, din care, din partea acestei
organizaţii fa.ceau parte dr. Valeriu Novacu şi Iulian
Poenariu35 .
Organizaţia locală a Uniunii Patrioţilor a participat şi la manifestaţiile din Timişoara, fa.cute
cu ocazia eliberării Clujului, considerat capitala
Transilvaniei, de către armata română, cu care
ocazie a luat cuvântul prof. dr. Valeriu Novacu,
practic, atunci, având doar gradul de lector doctor
la Catedra de Fizică din cadrul Facultăţii de
Ştiinţele Naturii, refugiată de la Cluj la Timişoara
după dictatul de la Viena din 30 august 1940,
prin care României îi fusese răpit nord-vestul
Transilvaniei, inclusiv orasul Cluj. În interventia
sa cu această ocazie, Valeri~ Novacu arăta ,,În ac~le
timpuri când ostasii nostri au fost târâti până la
Volga, cu fagăduielile perfide că ni se va înapoia
Ardealul, pentru ca, prin suferinţe grele, să-şi poată
da seama de prăpastia între cele spuse şi adevăr, s-a
pus temelia unei organizaţii politice care să servească la unirea organizaţiilor, partidelor şi personalităţilor democratice, antihitleriste, într-un
cuvânt, al tuturor patrioţilor. Această organizaţie
este Uniunea Patrioţilor, în al cărei manifest-program, publicat în iunie (1943 - n.n.), numărul
1 al ziarului clandestin «România liberă» figura
lupta pentru desfiinţarea dictatului de la Viena şi
eliberarea fraţilor noştri de sub jugul lui Horthy
... România de astăzi stă la răscruce de drumuri şi,
în aceste momente istorice, să învăţăm din trecut.

. .

33
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·
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Idem, Alianţele politice ale PCR .... , 11 1.
Ibidem, 107.
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Luptătorul bdniiţean, anul I, nr. 19, 9 octombrie 1944, 1.
Ibidem, 1-2.
Ibidem, nr. 26, 18 octombrie 1944, I.
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Suntem în luptă, lupta nu s-a terminat. Trebuie să
dezrobim întreg Ardealul. Trebuie să ducem răz
boiul pentru stârpirea definitivă a hitlerismului" 36 •
În
continuare,
reprezentantul
Uniunii
Patrioţilor se pronunţa pentru crearea bazei
României de mâine, pentru democratizarea vieţii
publice în sensul real al cuvântului, adică a aşa
zisei democraţii populare. Acelaşi orator făcea
apel, în numele organizaţiei pe care o reprezenta,
la unirea, la mobilizarea tuturor forţelor poporului român împotriva dusmanului extern si intern.
'
'
Această unire trebuia făcută prin înregimentarea
în F.N.D., prin intermediul căruia s-ar fi putut
face faţă sarcinilor de a duce războiul până la victorie, de a îndeplini condiţiile armistiţiului prin
curăţirea radicală a aparatului de stat de trădători,
hitleristi, fascisti si afaceristi. Toate acestea nu se
puteau face, însă, în concepţia reprezentantului
Uniunii Patrioţilor, decât prin venirea - la conducerea ţării - a unui guvern al Frontului Naţional
Democrat37 • De altfel, organizaţia bănăţeană a
Uniunii Patrioţilor a participat, ca membră fondatoare a Consiliului bănăţean al F.N .D.-ului.
Aceasta, după constituirea Consiliului Naţional
al F.N.D., la 12 octombrie 1944, la care aderase
şi Uniunea Patrioţilor, şi după ce, în zilele de 8 şi
15 octombrie, marea majoritate a maselor populare din Banat, după cum afirma presa comunistă
din Timişoara, a manifestat, prin adunări populare
grandioase, la Timişoara, Arad, Reşiţa, Caransebeş
şi Lugoj, pentru aderarea la forma elaborată de
Frontul Unic Muncitoresc, creat în aprilie 1944,
prin colaborarea dintre P.C.d.R. şi P.S.D. şi pentru
realizarea dezideratelor propuse de acestea. Drept
urmare, reprezentanţii din Banat ai celor două
partide muncitoreşti şi ai organizaţiilor profesionale si patriotice s-au întrunit, într-o sedintă, la
'
'
'
Timişoara, în ziua de 17 octombrie 1944, şedinţă
la care s-a hotărât crearea unui Consiliu Bănăţean
al F.N.D.-ului. Din acest consiliu făceau parte:
Leontin Silaghi şi Ion Pirău din partea P.C.d.R.,
Moise Cocoş şi încă un membru nenominalizat
din partea P.S.D., Ioan Kali şi Gheorghe Manciu
din partea Sindicatelor Unite, aflate şi ele sub
influenţa comuniştilor, prof. dr. Valeriu Novacu
şi Iulian Poenariu de la Uniunea Patrioţilor Regionala Banat, Petru Gherga şi Dănilă Sfera din
parcea Frontului Plugarilor 38 •
A fost publicată, apoi, propunerea Consiliului
National
al F.N.D.-ului referitoare la forma,
rea guvernului, care trebuia să fie condus de
,

36
37

3'

J

,

J

Ibidem, nr. 27, 19 octombrie 1944, I.
Ibidem, 3.
Ibidem, nr. 28, 20 octombrie 1944, 1.
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Petru Groza, guvern în cadrul căruia Ministerul
era rezervat Uniunii Patrioţilor 39 •
ln acel moment, comuniştii considerau că,
după încheierea - la Moscova - a Convenţiei de
Armistiţiu cu Naţiunile Unite (12 septembrie
1944), Blocul Naţional Democratic şi guvernul acestuia, din care făceau parte P.N.Ţ., P.N.L.,
P.C.d.R. si
' P.S.D., nu mai corespundea necesitărilor
,
şi situaţiei nou create. A urmat o criză politică care
a durat trei săptămâni, criză declanşată prin prezentarea demisiei din guvern a celor doi reprezentanţi
ai F.N.D.-ului, adică Lucreţiu Pătrăşcanu, lider al
P.C.d.R. şi Constantin Titel Petrescu, preşedintele
P.S.D. Pentru rezolvarea crizei, Lucreţiu Pătrăşcanu
a propus un guvern condus de Petru Groza în care
să intre si reprezentanti ai tuturor partidelor si
'
,
'
organizaţiilor care făceau parte din F.N.D. Dar, cu
această propunere nu au fost de acord P.N.Ţ.-ul şi
P.N.L.-ul, care dispuneau de majoritatea ministerelor din guvernul condus de Constantin Sănătescu 40 •
În această situaţie, F.N.D. a declanşat un şir de
demonstraţii în principalele oraşe din ţară. O astfel
de demonstraţie a avut loc la data de 22 octombrie 1944, în Piaţa Unirii din Timişoara. Pentru
a conduce demonstraţia a fost ales un prezidiu
de onoare, cum se obişnuia pe atunci, la întrunirile frontului, compus din: Lucreţiu Pătrăşcanu,
Constantin Titel Petrescu, Vlădescu-Răcoasa,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petru Groza, Nicolae
Ceausescu, acesta din partea U.TC. si Bârza, din
'
'
partea Frontului Plugarilor. Din prezidiul efectiv
de conducere al întrunirii făceau parte: Leontin
Silaghi, din partea P.C.d.R.; Moise Cocoş, din
partea P.S.D. şi dr. Valeriu Novacu, din partea
Uniunii Patrioţilor. Au luat cuvântul, în cadrul
acestei adunări populare, Ioan Pirău - din partea
P.C.d.R., Moise Cocoş - din partea P.S.D., Dănilă
Sfera - din partea Frontului Plugarilor, Petre
Manciu - din partea Sindicatelor Unite, Iulian
Poenariu - din partea Uniunii Patrioţilor, Terezia
Novac şi luhasz - din partea femeilo~ patrioate,
Vâlcu - în numele Apărării Patriotice41 • ln cuvântul
său, Iulian Poenariu afirma că, încă de la înfiinţarea
acesteia, în anul 1942, în cele mai grele vremuri ale
dictaturii antonesciene, Uniunea Patrioţilor a luptat
pentru unirea, într-un singur front, a tuturor organizatiilor, partidelor si personalitătilor democratice
'
'
'
antihitleriste, pe baza platformei de luptă propusă
de P.C.d.R. din 6 septembrie 1941. În continuare,
acelaşi vorbitor arăta că „Blocul Democratic s-a
născut mort şi, cu tot protestul celor două partide
~ropagandei
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Ibidem, nr. 30, 22 octombrie 1944, 1.
Ibidem, 2.
Luptătorul bănăţean, nr. 33, 25 octombrie 1944, 1.

muncitoresti (P.C.d.R. si P.S.D. - n.n.), au format
'
'
un guvern în care au intrat criminali de război" 42 •
Adunarea a votat o rezoluţie, prin care se cerea
guvern F.N.D., adresând, în acelaşi timp, un apel
către masele democratice din P.N.Ţ. şi P.N.L., să nu
se situeze în afara năzuinţelor întregului popor, să
nu alunece pe drumul trădării şi al sprijinirii fasciş
tilor şi să se alăture acţiunilor unite ale partidelor
43
si Comitetul Judetean
P rin F.N.D. • În consecintă,
' '
al F.N.D. a lansat şi conducerii locale a P.N.Ţ. şi
P. N .L. un apel să colaboreze în baza Platformei
acestuia şi, în caz de răspuns afirmativ, să fie anunţat
la sediul judeţean al Uniunii Patrioţilor, din str.
Emanuil Ungureanu, nr. 14 44 •
Pentru a obliga România să accepte un guvern
al Frontului Naţional Democrat, care trebuia să
fie procomunist şi prosovietic, URSS şantajează
adevăratele forţe democratice prin intermediul
Comisiei Aliate de Control, formată din câte un
reprezentant al celor trei mari puteri: Scatele Unite,
Marea Britanie şi URSS. În această comisie, însă,
rolul determinant îl avea reprezentantul sovietic. Comisia a funcţionat ca un guvern paralel
al României, mai precis ca adevăratul guvern
până la sistarea activităţii sale, odată cu încheierea Tratatului de Pace de la Paris, la 1O februarie
194745 • În acest sens, a fose dac publicităţii avertismentul, înaintat de către aceasta guvernului
român, avertisment în care se arăta că aceasta nu
şi-a făcut datoria în ceea ce priveşte executarea clauzelor armistiţiului. În acelaşi timp era publicată
şi cerinţa imperativă a F.N.D.-ului de a fi înlătu
rat guvernul Constantin Sănătescu 46 . Ca urmare
a acestui şantaj sovietic, executat în favoarea
F.N.0.-ului, în 4 noiembrie 1944 a fose format un
nou guvern, condus tot de generalul Constantin
Sănătescu, format din reprezentanţi ai P.N .Ţ.,
P.N.L. si
, F.N.O., în care Petru Groza devine vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, iar Frontul
obţine o treime din portofolii 47 •
În cadrul mitingului care i-a urmat în Bucureşti,
s-a cerut, cum era normal în situaţia respectivă, îndeplinirea condiţiilor din Convenţia de Armistiţiu şi
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Ibidem, 2.
Ibidem, 4.
44 Ibidem, nr. 42, 4 noiembrie 1944, 1.
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Daniel M. Prunnel, Politica americană fară de România
încre 1944-1948. Analele Sighet, nr. 6, Bucureşti, Editura
Fundariei Academiei Civice, 1998, 718 Şi Cicerone loaniţiu,
Geopolitica anului electoral 1946. Idem, nr. 3, Bucureşti,
Editura Fundariei Academiei Civice, 1996, 38.
46
Luptătorul bănăţean, an I, nr. 44, 5 noiembrie 1944 (edirie
specială), 1-2.
47
Ş. Rădulescu-Zoner, D. Buşe, B. Marinescu, Instaurarea
totalitarismului comunist în România, Bucureşti, Editura
Cavallioti, 2002, 47.
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purificarea aparatului de stat, a armatei, a vieţii
economice şi a presei, uşurarea repatrierii cetăţeni
lor sovietici şi să se facă propuneri de despăgubiri
faţă de URSS 48 • În acest al doilea guvern Sănătescu
au intrat şi doi reprezentanţi ai Uniunii Patrioţilor:
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, ca ministru al minoricăcilor si Sabin Manuilă, ca subsecretar de stat la
'
organizarea stacului49 •
Noul vicepreşedinte al guvernului a făcut, în
data de 17 noiembrie 1944, o vizită la Timisoara.
În aceeaşi zi, la orele 9, a avut loc o întâlnir~ a lui
Petru Groza cu şefii organizaţiilor locale ale partidelor reprezentate în guvern. La aceeaşi întrunire a
luat parte: Leontin Silaghi şi Ioan Kali, din partea
P.C.d.R., Moise Cocoş, din partea P.S.D., Ion C.
Subţire, Octavian Merea şi Vânătu, din partea
P.N.Ţ., Fărcăşanu, de la P.N.L., Dănilă Sfera, de la
Frontul Plugarilor, Valeriu Novacu, de la Uniunea
Patrioşilor şi Kazinczy, din partea MADOSZ-ului.
În debutul expozeului său, Petru Groza a cerut
o epurare energică şi integrală. A indicat, apoi,
necesitatea îndeplinirii conştiincioase a condiţii
lor impuse prin Convenţia de Armistiţiu, care era
o condicie esentială,
„căci de felul cum încelegem
'
să îndeplinim aceste condiţiuni, depinde existenţa
noastră ca neam" 50 . Abordând problema nordvescului Transilvaniei, el afirma că noua administraţie, adică cea românească, a fost înlăturată de
către armata sovietică, deoarece ar fi încercat să se
instaleze fără o prealabilă încunoştiinţare a autorităţilor militare sovietice şi pentru că gărzile „Iuliu
Maniu" ar fi încercat să monopolizeze viaţa politică
din Ardeal, dedându-se la atrocităţi şi acte de şovi
nism. Mai afirma că în nord-vestul Transilvaniei
nu se va putea intra decât cu un spirit nou, aşa-zis
democratic, şi nu cu aşa-zişii asupritori de naţi
onalităţi. Nu amintea, însă, nimic, în discursul
său, despre şantajul făcut de sovietici în favoarea
unui guvern procomunist condus de el şi nici de
faptul că maghiaro-horthyştii, care schingiuiseră,

.

.

.

oprimaseră şi masacraseră populaţia românească,

peste noapte democraţi şi comunişci 51 •
În expozeul său politic, ţinut la întrunirea din
Timişoara, a avertizat partidele politice cu adevărat
democratice din România, avertismente care şi-au
dovedit valabilitatea odată cu venirea comuniscilor
la putere. ,,Între partidele guvernului (celui de-al
deveniseră
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Pentru aceasta vezi Liviu Pleşa, Lucreţiu Pătrăşcanu şi greva
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Editura Nemira, 2006, 260-261 şi Florin Constanciniu,
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doilea guvern Constantin Sănătescu - n.n.) trebuie
existe o deplină întelegere
si, roti, trebuie să înte,
,
leagă că, numai orientându-se spre o colaborare cu
partidele muncitoreşti, se menţine pe linia justă
a vremii. Cine merge spre dreapta, moare" 52 . Cu
aceeasi ocazie, presedintele Consiliului de Ministri
'
a îndemnat fruntaşii politici din judeţul TimişTorontal să colaboreze în problemele principale
locale, recomandând chiar un pact de neagresiune
între partidele care formau guvernul.
Ţinând cont de această sugestie, în data de
21 noiembrie 1944 a avut loc, la Timişoara, o
şedinţă de colaborare între organizaţiile judeţene
ale partidelor guvernamentale. La această întrunire
au participat dr. I. C. Subţire, din partea P.N.Ţ.,
Gheorghe Stoian, din partea P.N.L. şi Ion Pirău,
din partea P.C.d.R., Traian Novac şi Moise Cocoş
din partea P.S.D., Petre Hanga şi Dănilă Sfera
de la Frontul Plugarilor, dr. Valeriu Novacu de
la Uniunea Patrioţilor, Kazinczy Ioan din partea
Uniunii Populare Maghiare, fostă MADOSZ 53 • La
această consfatuire, dintre reprezentanţii F.N.D.,
P.N.Ţ. şi P.N.L., reprezentantul P.C.d.R., Leontin
Silaghi arăta că ei, comuniştii, sunt dornici de colaborare sinceră în probleme locale, după exemplul
colaborării din guvern, în viziunea lor principala
problemă fiind cea economică, adică prevenirea
foametei, apoi este necesar să se treacă la schimbarea prefectului şi a primarilor şi să se lupte împotriva rămăşiţelor fasciste. Reprezentantul P.N.L. la
consfatuire, Gheorghe Stoian, se declara de acord
cu schimbarea autorităţilor şi solicita, şi el, măsuri
împotriva speculei. Dr. I. C. Subţire, reprezentantul P.N.Ţ.-ului, s-a declarat de acord să se ia măsuri
urgente, pentru ca să se stăvilească foametea, dar
nu cerea schimbarea autorităţilor, ci limitarea abuzurilor acestora. El a mai propus ca organele care
supraveghează evoluţia economică să fie puse sub
controlul unei comisii formate din reprezentanţii
Camerei de Muncă, de Comerţ şi de Agricultură
şi ai Inspectoratului industrial. Pentru aceasta, el
a propus delegarea unor comisii care să colaboreze cu autorităţile militare, pentru aprovizionarea armatei sovietice 54 • Tot el solicita reprezentanţilor celorlalte partide o colaborare armonioasă
în presă şi chiar încheierea unui pact de neagresiune. Reprezentantul P.S.D., Traian Novac, a
să

.

.

susţinut că autorităţile

trebuie demilitarizate, ele
fiind militarizate pe timpul guvernului condus de
Ion Antonescu. În finalul întrunirii pluripartite,
s-a căzut de acord asupra următoarelor puncte:
1) Fiecare grupare politică va delega reprezentanţi
în comisiile de control; 2) Se va stabili o legătură
strânsă cu Comandamentul Sovietic; 3) Se va face
un pact de neagresiune în presă 55 •
Ca o consecinţă imediată a acestei întruniri, în
data de 23 noiembrie 1944 a avut loc şedinţa comisiei de colaborare, nou formată, din reprezentanţii F.N.D., P.N.Ţ. şi P.N.L.. La această şedinţă au
luat parte: dr. I. C. Subţire, din partea P.N.Ţ., dr.
V. Fărcăşanu, din partea P.N.L., Leontin Silaghi şi
Ion Pirău, din partea P.C.d.R.. Moise Cocoş, Eftimie
Gherman 56 şi Otto Roth 57 , din partea P.S.D., Ioan
Kali, din partea Sindicatelor Unite, Dănilă Sfera şi
Vancea, din partea Frontului Plugarilor, dr. Valeriu
Novacu şi Iulian Poenariu, din partea Uniunii
Patrioţilor şi Kazinczy, din partea Uniunii Populare
Maghiare. Şedinţa a fost prezidată de către Moise
Cocoş, reprezentant al social-democraţilor. Şedinţa
comisiei de colaborare a emis un comunicat, care
prevedea că, deşi nu s-a ajuns la un acord definitiv
asupra propunerii F.N .D.-ului de a schimba, în mod
radical, toate persoanele care erau în conducerea
tuturor departamentelor administrative ale judeţu
lui şi oraşului s-a hotărât, totuşi, constituirea unei
comisii centrale de colaborare, care să funcţioneze
pe lângă prefectură, pentru a controla administraţia judeţului şi a municipiului şi a tuturor departamentelor oficiale. Respectiva comisie se compunea
din 11 membri, câte doi şi un substitut din partea
fiecărui partid politic, iar din partea organizaţiilor
Politice si
• sindicatelor, câte un membru si un substitut. Rolul acestei comisii centrale, după cum se
arăta în comunicat, era să facă legătura între populaţie şi guvern şi să stabilească relaţii de colaborare
permanente, relaţii care erau imperios necesare cu
comandamentul sovietic, pentru aplicarea strictă
a condiţiilor de armistiţiu. Comisia respectivă
şi-a stabilit un secretariat permanent, condus de
dr. I. C. Subţire, reprezentant al P.N.Ţ.-ului şi dr.
Valeriu Novacu, reprezentantul Uniunii Patrioţilor,
secretariat care-şi avea sediul la prefectura judeţu
lui Timiş-Torontal. În comunicat se mai prevedea

.
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53 Pentru schimbarea numelui în U.P.M. vezi Organizaţii
legale şi ilegale create, conduse sau influenţate de către PCR
(1921-1944), voi. II, Bucureşti, Editura Politică, 205.
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Pentru problemele legate de obligafia aprovizionării
armatei sovietice vezi Dornmente privind istoria militară
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Pentru activitatea lui Eftimie Gherman vezi Eusebiu
Narai, Eftimie Gherman - un reprezentant al social-democrafiei bănăfene, în Actele simpozionului «Oameni de seamă
ai Banatului», nr. X, Editura Tibiscus, Uzdin, Serbia, 2005,
235-245.
57 Pentru activitatea anterioară a lui Otto Roth vezi Radu
Păiuşan, Mişcarea naţionalii. din Banat şi Marea Unire,
Timişoara, Editura de Vest, 1993, 132-183.
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înfiinţarea

unor subcomisii pe domenii de activitate. Tot în cadrul respectivei şedinţe a fost luată în
discutie
si problema presei, reusindu-se
să fie elimi' ,
'
nate o parte din polemicile existente58 •
Unul dintre obiectivele declarate ale Uniunii
Patrioţilor era combaterea speculei, care prolifera
în perioada respectivă, din cauza penuriei de alimente, datorită atât consumului intern, cât, mai
ales, războiului împotriva Germaniei naziste.
Pentru aceasta, Uniunea Patriotilor a trecut la
organizarea aşa-ziselor comitere' cetăţeneşti. În
acelaşi sens, şi la Timişoara se trece la organizarea acestor comitete. Astfel, organul de presă al
P.C.d.R. al judeţului Timiş-Torontal publică apelul
Comitetului de Iniţiativă a Uniunii Patrioţilor din
Timişoara pentru constituirea comitetelor cetăţe
neşti, în care cheamă populaţia oraşului la o mare
întrunire cetăţenească, care trebuia să aibă loc în
ziua de 3 decembrie, orele 9, în sala mare a Fabricii
de Bere, întrunire care avea - ca scop - înfiinţarea
comitetului cetăţenesc al Circumscripţiei a II-a.
În apel se afirma că, întrucât autorităţile poliţie
nesti
dovedit incapacitatea
, si
, administrative si-au
,
în rezolvarea atribuţiilor încredinţate lor, Uniunea
Patrioţilor a luat iniţiativa organizării comitetelor cetăţeneşti, formate din cetăţenii cei mai cinstiţi şi devotaţi cauzei comune, din cartierul lor.
„Interesele comune - se spunea În continuare în
apel - în timpurile excepţional de grele prin care
trecem impun fiecărui cetăţean, muncitor, mic
comerciant, meseriaş, intelectual şi gospodină să
contribuie, în mod cât mai intens, la soluţionarea
tuturor chestiunilor de actualitate şi foarte arză
toare pentru fiecare parte. Veniţi cu toţii la luptă
împotriva speculanţilor" 59 • În consecinţă, la adunarea populară din 3 decembrie 1944, din cartierul
Fabric, s-a constituit primul comitet cetăţenesc din
Timişoara, sub egida Uniunii Patrioţilor. Adunarea
a fost deschisă de către Nicolae Despot, care a
adus salutul Uniunii Patrioţilor şi a dat cuvântul
profesorului Valeriu Novacu. Acesta sublinia, în
expunerea sa, că dezrobirea de la 23 august a fost o
lovitură de stat şi ea înseamnă şi priceperea nevoii
de a lua, pe propria răspundere, cu forţe bine
organizate, efortul de realizare a noilor condiţii
de viaţă pentru mase largi, condiţii care, reparând
nedreptăţi de veacuri, „vor impulsiona populaţia,
îmbogăţind-o, o vor face în stare să-şi conducă
singură destinele sub semnul intereselor imediate
ale maselor largi populare" 60 • La rândul său, Iulian
Poenariu, secretarul judeţean Timiş-Torontal al
5
"
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Uniunii Patrioţilor, definea aceste noi organe de
sorginte comunistă „Comitetele Cetăţeneşti sunt
organe de control ale primăriilor şi ale autorităţilor
cu adevărat democratice (adică, comuniste - n.n.).
Ele vor colabora direct cu primarul ales de popor.
Comitetele cetăţeneşti trebuie să fie ochii şi urechile locuitorilor. Ele trebuie să vadă atât nevoile,
cât şi rădăcina acestor nevoi" 61 • În finalul adunării
au fost aleşi, prin aclamaţii, membrii Comitetului
Cetăţenesc din cartierul Fabric, acest comitet
avându-l ca preşedinte pe dr. Bontilă, apoi, tot
prin aclamaţii, a fost votată o moţiune în sprijinul acestor comitete62 • Deci, nu a fost ales - prin
vot secret sau deschis - preşedintele de cartier al
Comitetului Cetăţenesc şi nici nu a fost votată, în
acelaşi fel, rezoluţia, ci, prin aclamaţii, o modalitate tot mai des folosită de către organizaţiile satelit
ale P.C.d.R. 63 •
Aflată după 23 august 1944 în legalitate,
Uniunea Patrioţilor îşi începe activitatea de extindere şi în celelalte judeţe, care trebuiau să facă
parte din Regionala Banat a Uniunii. Astfel, a fost
constituită o organizaţie a Uniunii Patrioţilor şi
în localitatea Orăştie, din judeţul Hunedoara. La
şedinţa de înfiinţare a acestei organizaţii a luat
parte şi avocatul Pavel Popa din Timişoara, care era
delegatul Regionalei Banat a Uniunii Patrioţilor.
Acesta a fost însoţit de Marin Muscalagiu, delegatul Sindicatelor Unite din Bucureşti şi de Miron
Belea, membru al Comitetului F.N.D. al judeţului
Hunedoara. Luând cuvântul, delegatul Regionalei
Uniunii Patrioţilor, avocatul Pavel Popa, după ce
a făcut istoricul Uniunii, afirma că aceasta „nu
este un partid, ci o mişcare largă, de concentrare a
tuturor partidelor active antihitleris_te şi de creare
a unui front patriotic naţional" 64 • ln continuare,
în intervenţia sa, Pavel Popa a propus constituirea
- pentru oraşul şi plasa Orăştie - a unei organizaţii a Uniunii Patrioţilor, care să aibă grijă de clasa
de mijloc din care făceau parte, după afirmaţia sa,
micii burghezi, pensionarii şi funcţionarii, pentru
care să se ţină conferinţe, să se înfiinţeze biblioteci etc., care să popularizeze pe marii aliaţi, creând
ideea democratică, arătând pe duşmanii ţării şi ai
neamul;ii românesc, combătând specula şi scumpetea. ln finalul expozeului său, reprezentantul
Uniunii Patrioţilor din Timişoara, avocatul Pavel
Popa, sublinia posibilitatea colaborării tuturor în
61
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cadrul Uniunii. Sedinta de la Orăstie s-a încheiat
prin alegerea unui comitet provizoriu de acţiune,
care să înceapă organizarea Uniunii Patrioţilor în
judeţul Hunedoara 65 •
Participarea Uniunii Patrioţilor la diverse
acţiuni devenea tot mai activă. Astfel, la întrunirea
de la Lipova, din 17 decembrie 1944, a Frontului
Plugarilor, a Uniunii Patrioţilor şi a Organizaţiei
Antifasciste Germane locale a participat şi
Constantin Fueru, care a adus salutul organizaţiei
pe care o reprezenta din judeţul Timiş-Torontal.
Adunarea a fost condusă de către Lehman, delegatul Organizaţiei Antifasciste din Lipova şi a avut ca
scop îndemnarea ţăranilor să se înscrie în Frontul
Plugarilor66 • Şi în alte centre ale Regionalei Banat ale
Uniunii Patrioţilor, ca, de exemplu, la Caransebeş,
s-au constituit comitete de iniţiativă. Aici, acest
organism era compus din G. Dumitrescu, director de penitenciar şi avea ca secretar pe învăţăto
rul Simion Boldisar. Acest comitet de iniţiativă va
studia chiar posibilitatea organizării unui comitet
cetăţenesc după modelul celui de la Timişoara67 •
Şi în cadrul guvernului Nicolae Rădescu, instaurat la 6 decembrie 194468 , F.N.D., din care făcea
parte şi Uniunea Patrioţilor, şi-a păstrat poziţia. Oe
altfel, toate partidele şi-au păstrat poziţia în guvern,
exceptând P.N.Ţ-ul, care a pierdut Ministerul de
Interne, pe care l-a preluat preşedintele Consiliului
de Miniştri, Nicolae Rădescu69 . Imediat după
instalarea noului guvern a fost transmis un comunicat al Radio Moscova, care îndemna, practic, la
spargerea partidelor istorice, afirmând că există
divergenţe în rândul P.N.Ţ, în sensul că Anton
Alexandrescu, conducătorul tineretului naţional
ţărănist, cerea ca P.N.Ţ-ul să renunţe la politica
reacţionară, în realitate democratică şi că gruparea
Alexandrescu avea deja influenţă în partid70 .
Acelaşi lucru a avut loc şi în teritoriu. Astfel,
organul de presă comunist din Timişoara declansează
un atac la adresa Partidului National
Liberal.
.!.
•
In acest sens, se arăta că liberalul dr. Dimitrie Nistor,
preşedintele organizaţiei P.N.L. din Timişoara,
care deţinea şi funcţia de subsecretar de stat în
Ministerul de Interne, a făcut o vizită la Timişoara,
pentru a rezolva probleme administrative, dar nu a
avut întrevederi cu prefectul Gheorghe Ciorman,
provenit din disidenţa Anton Alexandrescu şi nici
cu primarul comunist Coriolan Drăgulescu, cum
65
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68
Ş. Rădulescu-Zoner, D. Buşe, B. Marinescu, op. cit., 55.
69
Vezi Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu,
Bucureşti, Editura ALL, 1996, 359.
70
Luptătorul bănăţean, an I, nr. 7 4, 8 decembrie 1944, !.
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Luptătorul bănăţean,

ar fi fost normal. Dimitrie Nistor a fost acuzat că
ar fi discutat numai cu persoane profasciste, adică
din P.N.L. si P.N.T., si că ar fi avut în intentie
„sabotarea constientă
si voită a armistitiului, prin
'
sabotarea autorităţilor democratice (procomuniste
- n.n.), prin sabotarea sforţărilor de a executa conI

I

I

.

.

diţiile armistiţiului" 71 •

Activitatea de constituire a organizaţiilor politice locale ale Uniunii Patrioţilor a continuat în
luna decembrie 1944, în localităţile Banatului.
Astfel, în data de 21 decembrie 1944 s-a desfăşurat, la Anina, şedinţa de constituire a organizaţiei locale a Uniunii Patrioţilor şi a Apărării
Patriotice. La întrunirea, care s-a desfăsurat în sala
Căminului Cultural, au participat, după cum se
afirma în presă, un număr mare de muncitori şi
mineri din Anina şi învăţători din respectiva localitate. În cadrul adunării, care a fost deschisă de
către Mihai Craiovan, preşedintele Sindicatului
Muncitoresc din Anina, a luat cuvântul şi Cornelia
Sterian, reprezentanta femeilor din organizaţia
Resita a Uniunii Patriotilor, care a declarat că ,,În
România liberă şi democratică (adică comunistă
- n.n.), femeia trebuie să fie egală în drepturi, ea
trebuie să ia parte activă în lupta politică pentru o
viaţă liberă şi fericitâ' 72 • Este făcut, apoi, istoricul
si este definită Uniunea Patriotilor, afirmându-se
că organizaţia nu a fost creată pentru solidarizarea
intereselor unor clici sau partide, ci ea s-a născut
încă în ilegalitate, din necesitatea istorică a formă
rii unui front patriotic în contra tiraniei fasciste,
asupritoare, a unui întreg popor ,,În iunie 1942
se punea temelia unei organizaţii patriotice (deci,
la un an după intrarea României în războiul antibolşevic - n. n.), care să servească tocmai la unirea
organizaţiilor partidelor şi personalităţilor democratice, antihitleriste, într-un cuvânt la unirea
tuturor patrioţilor (pro-comunişti - n.n.). Această
organizaţie este Uniunea Patrioţilor. Ea e formată,
la început, din grupe de patrioţi care acţionează
ilegal (adică comunişti - n.n.) şi, în ianuarie 1943,
publică nr. 1 al ziarului «România liberă» 73 • Se mai
subliniază că, în cursul luptei sale în ilegalitate,
Uniunea Patrioţilor a lansat nenumărate chemări
pentru aderare, a sprijinit efectiv acţiunea de consolidare şi demascare a fascismului hitlerist. Se mai
precizează că toate programele din 28 ianuarie, din
15 aprilie, din 8 august 1943 şi platforma din 28
ianuarie 1944 au fost datele care au marcat fazele
de luptă (trădare - n.n.) ale acesteia74 •
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Ibidem, an I, nr. 81, 16 decembrie 1944, 1.
Lupta patriotică, an II, nr. 2, 4 ianuarie 1945, 6.
Ibidem, 10.
Ibidem, 9-10.

În concluzie, activitatea Uniunii Patrioţilor în
Banat din anul 1944 se caracterizează prin ieşirea
ei din ileg_alitate şi încercarea de a se organiza în
teritoriu. ln acelaşi timp, reprezentanţi ai acestei
organizaţii satelit al P.C.d.R. ajung să facă parte
din guvern şi din organele locale ale administraţiei
de stat, unde au desf'ăşurat o intensă activitate politică procomunistă.

DIE TĂTIGKEIT DES PATRIOTENVERBANDS
IN BANAT IM JAHRE 1944
(Zusammenfassung)
Der politische Verband, der sich selbst
Patriotenverband nannte, wurde im Jahre 1942, ein
Jahr nach dem Eintritt Rumăniens im antibolschewistischen Krieg, auf dem Gebiet der Sowjetunion gegrundet. Schon seit seiner Griind ung soli te es ein Satellit der
Rumănischen Kommunistischen Partei werden.
Dieser prokommunistische Verband konnte, auch
dank der finanziellen Hilfe der Sowjets, schon seit
dem Jahre 1933 auf sowjetischen Boden eine Zeitung
und einen Rundfunksender mit dem Titel „Freies
Rumanien", geleitet von dem bekannten kommunistischen Agitator Leonte Răutu, grunden. Anstelle sich in
der rumănischen Armee einzureihen und an dem antibolschewistischen Krieg teilzunehmen, verliess dieser
Rumănien auf illegaler Weise und ging in der UdSSR
zu Beginn des Krieges.
Diese illegale Organisation konnte sich auf dem
ganzen Gebiet, einschliesslich Banat, ausdehnen und

konnte hier schon ab 1943 auch eine Zeitung, die
auf demagogischer Weise „Der patriotische Kampf"
genannt wurde, herausgeben.
Diese Organisation und all seine Presseerzeugnisse
waren von Verrăter der nationalen lnteressen und
Fahnenfluchtige aus der rumănischen Armee angefohrt,
die sich vornahmen, unter der prunkhaften Bennenung
Patriotenverband die Bevolkerung Rumăniens irrezufohren und je mehr Anhănger for sich zu gewinnen.
Nach dem 23 August 1944 wurde diese Organisation,
zur selben Zeit mit der P.C.d.R. gesetzesgemăss und
unterstutzte krăftig, zusammen mit der P.C.d.R., die
Kommunisierung und Sowjetisierung Rumăniens.
Im Banat begann es gleich sich zu organisieren und
konnte mit Hilfe der Kommunisten einen regionalen
Verein, der die Kreise Timiş, Caraş-Severin, Arad und
Hunedoara umfassce, grunden. Im Jahre 1944 konnce
es Kernorganisationen in den Scădcen Timişoara,
Caransebeş, Reşiţa, Arad, Anina, Lipova und Orăştie
griinden. Der Patriotenverband versuchte Mitglieder
aus allen politischen Parteien, einschliesslich den traditionellen Parteien (P.N.Ţ. und P.N.L.), for sich zu
gewinnen.
Diese prokommuniscische Organisation verscărkte
ihre Tătigkeic nachdem sie geseczesgemăss wurde,
als die P.C.d.R. und die Roce Armee ihr logistische
Unterscuczung for die Ausdehnung in diesem Landesteil
gebocen haben.
Schlussfolgernd kann gesagt werden, class diese
Organisacion, die sich selbsc Patriocenverband nannte,
sich als eine antipatriotische, demagogische, prokommuniscische, prosowjetische und somic vaterlandsverră
terische Organisation erwies.
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ORGANIZATIILE
PARTIDULUI NATIONAL
TĂRĂNESC-MANIU
,
,
,
DIN BIHOR (1944-1946)
Antonio Faur'

Cuvinte cheie: Maniu, partid, naţional-ţărănesc, Bihor, 1944
Keywords: Maniu, party, national-peasant, Bihor, 1944

raversând, în anii 1944-1947, o perioadă
de tranziţie, România s-a îndepărtat de
Europa occidentală, îndreptându-se spre Răsărit.
Ocupaţia militară sovietică (încă de la finele anului
1944) şi instalarea Partidului Comunist la putere,
de către autorităţile sovietice, au dus la „desfiinprea structurilor existente şi la înecarea afinităţilor
intelectuale şi spirituale cu Occidentul într-un etos
străin. În viaţa politică un autoritarism fără precedent a luat locul unui experiment de şapte decenii
de democraţie parlamentară; în viaţa economică
o planificare şi o conducere centralizată rigidă au
înlocuit amestecul liber de întreprindere particulară şi coordonare de stat; în privinţa gândirii şi
spiritului, intelectualii au fost obligaţi să-şi înhame
talentele la căruţa creării „noi societăţi"'. Aşadar,
România a fost împinsă, de puterea comunistă de
la Moscova, de pe drumul ei istoric firesc, fiind
obligată să parcurgă - timp de 45 de ani - unul
colateral, de experimentare a unui sistem politic
totalitar, cu consecinţe dureroase pentru mai multe
generaţii de români care au traversat acel timp.
Aşa-numitele în epocă „partide istorice" Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional
Liberal - au acţionat, chiar la finele lunii august
1944, în direcţia reactivării propriilor organizaţii
din întreaga ţară, ca şi din Bucureşti. Guvernul
Sănătescu l-a autorizat, în 31 august 1944, pe Iuliu
Maniu, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc,
ca să „organizeze" gărzi cetăţeneşti în judeţele din
Transilvania2• Autorităţile centrale au admis, la 1

T

· Prof. univ. dr. - Universirarea din Oradea, e-mail:
anroniofaur@yahoo.com.
1
Keith Hitchins, România I 866-J 947, Editura Humanitas,
Bucureşri (1996), 494.
2
Viorel Faur, Mărturii documentare inedite despre realităţile
din Bihor (24-31 august 1944). Pietre de hotar, Oradea, voi.
l, (1997), 180.

septembrie 1944, „numai întrunirile" următoa
relor „partide şi organizaţii": Partidul Naţional
Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, Partidul
Comunist, Partidul Social-Democrat, Frontul
Plugarilor, Uniunea Patriotică (condusă de prof.
Ylădescu-Răcoasa) şi gruparea profesorului Ralea 3 .
ln aceeaşi zi a fost publicată, în ziarul Curentul
Nou, o circulară cu instrucţiuni pentru toate organizaţiile judeţene ale Partidului Naţional Ţărănesc,
pentru ca acestea să-şi dinamizeze activitatea4 , mai
ales cea de natură organizatorică. La 23 septembrie
1944 a fost reconfirmată conducerea centrală a
partidului, formată din: Iuliu Maniu (preşedinte),
Ion Mihalache (vicepreşedinte), dr. Nicolae Lupu
(preşedinte al organizaţiei din capitală), Mihai
Popovici, Ghiţă Pop, Virgil Solomon, Ion Hudiţă,
O. Căpătâneanu si Nicolae Penescu 5•
În p;rtea de ~ud a Bihorului, care se afta în
România şi în care funcţiona un judeţ românesc
(cu acelaşi nume), „ponderea - atât din punct de
vedere numeric, cât şi al receptivităţii în mase - o
avea Partidul Naţional Ţărănesc, aflat sub conducerea lui Iuliu Maniu" 6 . De aceea este explicabilă
implicarea mai rapidă în viaţa politică a organizaţiei P.N.Ţ. din părţile Beiuşului. Astfel, la 29
noiembrie 1944 a fost lansată convocarea7 memApudion Zainea şi colab„ Democraţie occidentală şi democraţie
Editura Universităţii din Oradea (2004), 24.
4
Curentul din 1 septembrie 1944.
5
Gheorghe Onişoru, Alianţe şi confruntări între partidele
politice din România (1944-1947), Fundaţia Academia
Civică, (1996), 94.
6
Corneliu Crăciun, Partidul Naţional Ţărănesc, în Beiuşul şi
lumea lui. Studiu monografic, voi. III, Editura Primus, Oradea
(2008), 229.
7
Acest document a fost copiat de comisarul ajuror (de
poliţie) Bubb Arcadia (Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor
Naţionale (în continuare: S.J.B. al A.N.), fond Comitetul
judeţean Bihor al PC.R„ dos. 97/ 1944-1947, f. I).
3

populară .. „
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brilor acesteia, precum şi a unor „invitaţi", la o
consfatuire care urma să se desfaşoare, în aceeaşi zi,
în biroul avocatului dr. Augustin Ciavici din Beiuş
(de pe strada Horea, nr. 6). Din cele 77 de persoane
care figurează pe convocator, 64 erau membri ai
organizaţiei din Beiuş (şi aşezările din apropierea acestuia) a P.N.Ţ., 7 ai organizaţiei Partidului
Comunist, 4 ai celei a Partidului Social Democrat,
1 a Partidului National Liberal si 1 a Partidului
'
'
Naţional Popular. Partidele de stânga au avut, deci,
12 membri invitaţi să participe la această „consfatuire" politică importantă 8 , realizată de organizaţia
P.N.T. Bihor-Beius. A fost, fară îndoială, semnalul
'
'
reapariţiei - într-o formă vizibilă - pe scena politică
a naţional-ţărăniştilor din depresiunea Beiuşului.
Ca un ecou al acestei manifestări de mare
impact, în partea de nord a judeţului Bihor, controlată de sovietici, a avut loc un fapt politic similar,
mai exact s-a desfaşurat o adunare (la 3 decembrie 1944) a membrilor organizaţiilor Partidului
Naţional Ţărănesc din teritoriul judeţului Bihor
care a fost cedat Ungariei horthyste în anul 1940.
Beneficiind de aprobarea mareşalului Malinovski 9 ,
participanţii la adunare au transmis un mesaj acelor
locuitori din Bihor care doresc să-şi afirme „voinţa
de a trăi pe drumul cunoscut al Partidului Naţional
Ţărănesc" 10 . Evenimentul de la Oradea a fost adus
la cunoştinţa conducerii centrale a P.N.Ţ., fiind
„depus" la Bucureşti procesul verbal al adunării
(de către Gavril Stan şi Eugen Chiş). Documentul
a fost examinat de Mihai Popovici (preşedintele
Comitetului Executiv al organizaţiilor P.N.Ţ. din
Transilvania) şi dr. Teodor Roxin (preşedintele
organizaţiei judeţene Bihor a aceluiaşi partid), care
se aflau în capitală. Ambii au aprobat rezoluţiile
adoptate si, si-au
exprimat „satisfactia
,
, si
, multu,
mirile ... pentru frumoasa operă de solidarizare a
tuturor intelectualilor şi ţăranilor, muncitorilor,
comercianţilor şi industriaşilor români din judeţul
Bihor şi Oradea" 11 .
Adunarea de la Oradea a organizaţiei P.N.Ţ.
din Bihorul de Nord a „premers - ca idee şi
Este vorba de şapte comunişti (Iosif Harnicek, Gheorghe
Molnar, Ioan Cândea, Gheorghe Zaha, Ioan Doba şi Lazăr
Pop, acesta din urmă inspector şcolar la Oradea), patru socialdemocraţi (Constantin Lăzărescu, preşedintele organizaţiei
judeţene, Cornel Popovici, Constantin Ion şi Gavril Vandici)
şi un „naţional-popular" (Sigismund Cuc) (S.J.B. al A.N.,
fond Comitetul judeţean Bihor al P.C.R„ dos. 97/1944-1947,
f. 1).
9
S.J.B. al A.N., fond Comitetul judeţean Bihor al P.C.R.,
dos. 6/1944-1947, f. 389.
10
Ibidem.
11
Nicolae Mihu, Particularităţi ale procesului de reinstalare a
administraţiei române1ti în Transilvania de Nord, 1944-1945,
Editura Universităţii din Oradea (2004), 105.
8
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decizie" - ceea ce s-a hotărât ulterior, în sedinta
'
'
din 20 ianuarie 1945 a Comitetului Executiv al
al P.N.Ţ. din Transilvania, ca să fie refacute (şi să
intre în funcţiune) toate organizaţiile din această
parte a ţării. Acţiunea organizatorică a celei din
Bihor, care a dat evidente semne de viaţă încă din
3 decembrie 1944, a produs la Bucureşti „o excelentă impresie" 12 , în pofida situaţiei „de provizorat" a Transilvaniei de Nord. Ea avea datoria „să
lucreze şi pe mai departe în deplină solidaritate,
salvgardând, astfel, nu numai interesele partidului
(Naţional Ţărănesc - n.n.)", dar şi interesele naţi
onale13. Aşa cum mărturisea, într-o corespondenţă
trimisă din Bucureşti, dr. Teodor Roxin, „ceea ce
s-a facut în judeţul Bihor, ne face mare cinste şi se
consideră aici (în capitală - n.n.) în cercurile conducătoare, ca un frumos exemplu şi pentru celelalte
organizaţii 14 (subl.ns. - A.F.).
La rândul lor, cei prezenţi la prima „întrunire"
a organizaţiei P.N.Ţ.-Beiuş au adoptat o Moţiune,
pe care au transmis-o, la 7 decembrie 1944, „fruntaşilor din conducerea centrală a partidului" 15 •
Documentul are o valoare excepţională şi debutează cu următoarele formulări: „Românii din
Bihorul necotropit, întruniţi în prima întrunire
publică a Partidului Naţional Ţărănesc după şapte
ani de oprelişte, întâiul lor gând îl îndreaptă spre
Majestatea Sa Regele Mihai I, fauritorul României
cu adevărat democratice, asigurându-l de credinţa
lor nestrămutată în luptă pentru dinastie şi pentru
existenţa noastră ca români într-o ţară nouă,
pentru care noi suntem gata de a da cel mai mare
tribut, jertfindu-ne viaţa în speranţa năzuinţelor
noastre istorice, pentru împlinirea cărora strămoşii
au udat cu sângele lor fiecare părticică de pământ
si pentru care ostasii nostri luptă dincolo de Tisa,
'
'
'
exprimându-i cu această ocaziune deosebită încredere şi supunere" 16 •
Ţărăniştii din părţile Beiuşului îşi manifestă
totodată sentimentele de recunoştinţă faţă de preşedintele Iuliu Maniu, care era „singurul îndreptă
tit de a crea o democratie adevărată de care să ne
bucurăm noi toţi, şi cu ~oi ţara". Rânduri de multumire sunt adresate si Aliatilor, care „n-au precu'
'
'
peţit nici o jertfa pentru a ne da ajutorul necesar
spre a ne bucura de libertatea gândirii, cultului şi
eliberarea fraţilor subjugaţi din Ardealul nostru
scump şi drag, care de 4 ani încheiaţi îndură mizerii
12

Ibidem.
Ibidem.
14
Ibidem, f. 107.
15
S.J.B. al A.N., fond Comitetul judeţean Bihor al P.C.R.,
dos. 611944-1947, f. 2.
16
Ibidem.
13

crunce" 17 . Cu o simpatie evidentă sune înconjurate
şi partidele din Blocul Naţional Democrat, alianţă
care a contribuie la actul din 23 august din 1944,
în urma acestuia fiind recâştigat şi dreptul la întrunire18, de care s-au folosit autorii acestui document
conceput în împrejurări marcate de incertitudine
şi nesiguranţă.

Interesant este şi punctul 8, în care descoperim o declaraţie memorabilă: „Gata oricând de
a reacţiona împotriva tuturor celor care tulbură
scumpa noastră ţară, noi bihorenii suntem hotărâţi
a lupta sub drapelul (stindardul) democraţiei româneşti (subl.ns. -A.F.) susţinut la 1decembrie1918
de reprezentanţii noştri fireşti, pentru eliberarea
tuturor de sub sclavia şi nedreptatea ce ne apăsa ... ,
recunoscând de părinte al acestei democraţii şi de
apărător al intereselor noastre pe înfăptuitorul ei,
Iuliu Maniu!" 19 . În fine, a fose exteriorizată „credinta ... într-o Românie democratică, liberă si
'
'
independen că".
Asemenea sentimente şi convingeri erau, fără
îndoială, dominante ale spiritului public al societă
ţii româneşti, care ieşise dintr-un război din Est şi
intrase în al eul, înspre Vest, pentru nimicirea cocală
a armatelor naziste şi capitularea Germaniei lui
Hicler. Semnatarii Moţiunii erau animaţi de ideea
de a edifica „scatul naţional-democratic românesc".
Ei sune următorii membri ai Comitetului organizaciei din Beius a P.N.T: avocatul dr. Augustin
'
'
'
Ciavici (preşedinte), avocatul Ioan Stanciu (vicepreşedinte), medicul Eugen Niechi, avocatul Vlad
B. Stanciu, plugarul Gh. Stanciu, medicul Petre
Bartoş şi Virgil Vaida 20 .
Organizaţiile ţărăniste din sudul şi nordul
judeţului Bihor au reuşit performanţa de a renaşte
şi a se afirma în viaţa publică, îndeosebi în luna
decembrie 1944. Ele s-au impus în plan naţional,
printr-un avans organizatoric, fiindcă aveau ca
suport un mare număr de membri şi simpatizanţi.
Existau premisele unei evoluţii pozitive a acestor
factori politici, însă au venit vremuri dificile pentru
membrii partidelor tradiţionale.
Anul 1945 a debutat, pentru naţional-ţărăniştii
bihoreni, sub cele mai dramatice auspicii. De cei
din Oradea s-a ocupat atât Comandamentul sovietic (care deţinea întreaga putere de decizie), cât şi
poliţia locală (organ în subordinea celui dintâi),
17

Ibidem.
Ibidem.
19
Ibidem. Urări de bine îi sunt transmise, în mod special,
lui Iuliu Maniu, considerat un veritabil „părinte al patriei şi
democratici româneşti", pentru a avea „tăria necesară spre a
rezista furtunilor ce ne amenintă pe noi şi patria!".
20
Ion Zainea şi colab., op. cit., 26.
18

din elemente din vechea Ungarie" 21 , care
au venit în Bihor în perioada horchyscă şi n-au fost
înlocuite, ci, mai degrabă, folosite de sovietici ca
instrumente prompte de executare a ordinelor dace
de ei, în numele aşa-zisei „democraţii'', conform
notei informative nr. 466 (din 14 februarie 1945),
elaborată de colonelul Alexandru V Ionescu (care
s-a deplasat la Oradea, pentru a face investigaţii
în zilele de 13 şi 14 februarie 1945) cu privire la
sicuatia românilor din acest oras de la vestul tării.
În r;porcul său sune consemna~e realităţi im.portante, mai ales cu privire la experienţele la care au
fose supusi, de către aucoricăcile locale, membrii
'
'
organizaţiei din Oradea a P.N.Ţ.-Maniu, precum
şi unii ofiţeri români aflaţi pe teritoriul Bihorului
de Nord. Astfel, în ziua de 2 februarie 1945, din
ordinul Comandamentului sovietic din Oradea, au
fose arestaţi („la îndemnul ungurilor din Oradea")
toţi membrii familiei lui Eugen Chiş (el, soţia şi
cele erei fiice), preşedintele organizaţiei P.N.Ţ.
Toc în aceeaşi zi au fose efectuate „percheziţii la
ofiţerii români din împrejurimi" (comandorul
Taseu, comandantul Bazei Aeriene; comandantul
Rosmeceanu şi căpitanul Roşca, de la care a fose
luat un aparat de radio). În 3 februarie 1945 a
fose „ridicat" preotul dr. Gavril Sean, directorul
Internatului Greco-Catolic de Băieţi din Oradea
şi membru marcant al P.N.Ţ. Li s-au adăugat 12
persoane „aparţinând tot Partidului Naţional
Ţărănesc", mai exact avocaţii Lipcey, Potrea,
Filip, Ioan Oancea, Hoaşaş şi Gavril Seleş, preoţii
Evuţian şi Boroş, precum şi Corbu Silaghi, Iosif
Pop, dr. Prodan şi Ioan Bulzan22 • Acestora li s-au
adus mai multe acuzaţii, însă - după o „cercetare
sumară" a lor - au fose puşi în libertate, cu excepţia
a două persoane (Eugen Chiş şi Gavril Sean), care
au fost transportate, cu o maşină, la Szolnok (pe
teritoriul Ungariei), pentru „a fi judecaţi de organele sovietice". Au fose formula ce „capetele de acuzaţi uni" împotriva lui Eugen Chiş:
sabotaj, fiindcă nu aderă la Platforma B.N.D.
şi „împiedică acţiunea Frontului Plugarilor" în
judeţul Bihor;
a avut aparat de radio;
a „împiedicat ţăranii să se înscrie în alee
partide", altfel spus, în Frontul Plugarilor ş1
Partidul Comunist;
a căutat să-i înarmeze pe ţărănişti;
a avut legături cu Gestapo-ul;
„vrea să răstoarne actualul regim";
„compusă

Corneliu Crăciun, Opţiunea Maniu. Contribuţii documentare la istoria PN Ţ (1945-1948), Editura Logos 94,
Oradea (2003), 68.
22
Ibidem, 67-68.
21
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a întocmit o listă (care s-a găsit la domiciliul
său în timpul percheziţiei) „cu toţi conducătorii
ce ar trebui puşi în cadrul diverselor funcţii
publice"23 din judeţul Bihor.
Se poate afirma că Eugen Chiş a fost primul
naţional-ţărănist din Bihor asupra căruia au fost
aplicate metodele bolşevice, de tip N.K.VD.-ist,
începând cu felul cum a fost arestat (luat pe
sus, împreună cu întreaga familie), ducerea cu o
maşină, într-un loc necunoscut (unde nu putea
beneficia de nici o formă de apărare) şi acuzarea de
comiterea unor fapte de o gravitate extremă, între
care şi înarmarea unor cetăţeni, pentru a răsturna
noul regim instaurat de sovietici în România.
A fost, cu acest prilej, introdusă o nouă practică diversionistă. Toti cei arestati au fost chemati
la Curtea de Apel' Oradea, ~nde procuroruişef al acesteia le-a „promis că vor fi eliberaţi (în
timp de trei zile), dacă se vor înscrie în Frontul
Apărării Naţionale". Supuşi unor acte de teroare,
ei au acceptat. Pentru a face propagandă succesului
obţinut, autorităţile implicate au dat publicităţii,
în paginile ziarului comunist Viaţa nouă, informaţia că „toţi intelectualii din Oradea au aderat la
Platforma'' 24 B.N.D. şi că va fi numit prefect avocatul naţional-ţărănist Lipcsey.
În acelasi' ziar au apărut si unele comentarii
care au avut un efect negativ asupra cititorilor din
judeţ. Se anunţa înfiinţarea de colhozuri în Bihor
şi că se va introduce o nouă organizare administrativă, în sensul că, în curând, aici va fi „gubernia''
Bihor, după modelul rusesc şi sovietic. De asemenea, pământurile vor fi împărţite, astfel că, la
revenirea administratiei românesti în Transilvania
de Nord (inclusiv în' Bihorul de' Nord), „va fi terminată şi opera de comunizare a întregii regiuni,
prin măsurile luate şi teroarea dezlănţuită" 25 (subl.
ns.-A.F.). Aceste fapte au „produs" în partea de
teritoriu românesc aflată sub administratie sovietică „o adâncă impresie, cu repercusiuni şi' în restul
judeţului Bihor", adică în partea de sud a acestuia.
Dramatică era situatia din Oradea si datorită faptului că: „aici a început să lucreze c~misia de epuraţie", care se ocupa, mai ales, de intelectuali (între
care, la un loc „privilegiat", profesorii de liceu), care
sunt „forţaţi" să „treacă la Fr[ontul] Democrat".
Aflând, din surse directe, despre asemenea realităţi politice din nordul judeţului Bihor, colonelul de jandarmi amintit, după ce le menţionează
pe cele mai alarmante, ajunge la următoarea concluzie, care dezvăluie adevărata stare de spirit a

locuitorilor: „Populaţia românească este extrem de
îngrijorată, trăeşte sub continuă nesiguranţă şi se
roagă, zi şi noapte, să se instaureze un regim de
ord~ne, aşteptând sosirea autorităţilor româneşti" 26 •
lntr-o scrisoare, trimisă din Bucureşti (la 23
ianuarie 1945) lui Petre Mărcuş (director de bancă
în Oradea şi membru în conducerea organizaţiei
judeţene Bihor a P.N.Ţ.), de către Teodor Roxin
(liderul aceleiaşi organizaţii), erau formulate
îndemnuri la realizarea unei „cât mai mari solidarităţi între români faţă de avalanşa propagandei
de anumită factură" (comunistă). După opinia
acestuia: „Nici un act şi nici un gest nu trebuie să
se producă din partea românilor, care ar putea să
arate disensiuni şi neînţelegeri. Idealul de astăzi este
păstrarea ordinei sociale şi salvarea patriei şi, prin
ea, salvarea neamului românesc. În faţa acestui ideal
comun trebuie să dispară toate ambiţiile şi veleităţile
personale şi fiecare ins trebuie să se trudească pentru
a se încadra cât mai organic în acea comunitate naţi
onală, care trebuie să o păstrăm cu orice preţ şi cu
orice sacri.ficii" 27 (subl.ns. - A.F.). Aşadar, pentru
membrii organizatiei bihorene a P.N.T.-Maniu,
acesta era principaÎul deziderat politic aÎ momentului, deoarece numai prin acţiune unitară (solidară) era posibilă „salvarea" patriei în faţa asalturilor şi agresiunilor de tip comunist, sprijinite de
forţele militare sovietice.
După ce, în 6 martie 1945, a fost instaurat la
conducerea ţării guvernul pro-comunist dr. Petru
Groza, a devenit posibilă si revenirea unor institutii
administrative de la Beius la Oradea, în orasul de
reşedinţă al judeţului Bihor. În aceste împr~jurări
s-a desfăşurat „congresul statutar" al organizaţiei
bihorene a P.N.Ţ.-Maniu la Oradea, în ziua de 25
martie 1945. Organizând acest eveniment politic
de rezonantă mai mult decât locală, national-tără
niştii biho;eni au demonstrat, implici~, fapt~! că
au reusit să revină la „suprafata" vierii politice si că
reprezintă o forţă care nu putea fi ignorată.
„Congresul" (după cum l-a numit, într-un
referat de-al său, comisarul de poliţie Ion Olteanu)
a avut loc în „localul ştrandului" municipal din
Oradea, fiind prezente la acesta aproximativ 500
de persoane (din întregul judeţ), remarcându-se
elevii de la Liceul Comercial Oradea. Chiar de la
intrare în „localul strandului", câtiva
participanti
'
au strigat lozinci antiguvernamentale, cum a fost

23

26

.

24
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Ibidem, 69.
Ibidem, 69.
Ibidem.
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următoarea:

„Jos cu Groza şi cartela
Sus Maniu şi franzela".
Ibidem.
S.J.B. al A.N., fond Comitetul Judeţean Bihor al PC.R.,
dos. 8/1944-1947, f. 6-7.
27

Preşedintele P.N.Ţ.-Maniu din Oradea şi
Judeţul Bihor, dr. Teodor Roxin, s-a adresat tuturor

celor veniţi din întregul judeţ, rugându-i ca „să nu
atace pe nimeni şi să fie disciplinaţi", fiindcă s-a
angaJ· at fată
, de autoritătile
, locale că „va fi liniste
, si
,
nu se va întâmpla nimic". El a motivat această promisiune cu explicaţia: „noi suntem un partid mare
si puternic, si numai cei slabi tipă, cătelusii latră" 28 •
După aceasta, el a evocat unele momente şi personalităţi care au ilustrat activitatea P.N .Ţ., ajungând cu expunerea faptelor până la actul de la 23
august 194429 , despre care a afirmat că se „datoreşte M.S. Regelui şi lui Iuliu Maniu", pomenind,
totuşi, numele ministrului Justiţiei, profesorul
universitar Lucreţiu Pătrăşcanu. După ce l-a criticat pe Gheorghe Tătărescu, pentru că a intrat, ca
ministru, în guvernul Groza, dr. Teodor Roxin a
„făcut apologia suferinţelor refugiaţilor (români
din Transilvania de Nord - n.n.) în cei patru ani de
ocupaţie maghiară şi a mulţumit celor care au rămas
sub ocupaţie că au rezistat loviturilor şi umilirilor".
Sunt mai multe chestiuni de reţinut de la acest
„congres statutar" al national-tărănistilor bihoreni.
Mai întâi, excelenta organizare a acestei activităţi
de vârf. Apoi, modul cum s-au desfăşurat lucrările
acestuia. Chiar înainte de „a se deschide congresul"
s-a intonat Trăiască regele iar pe parcursul acestuia
au fost strigate lozinci precum: Pentru Maniu vom
lupta, Ţărănimea şi Maniu, Maniu şi Regele.
De observat că, încă de acum, s-au făcut referiri
la „alegeri", deşi acestea vor avea loc la finele anului
următor. La acestea, toţi naţional-ţărăniştii (atât
bărbaţii cât şi femeile) trebuie să acţioneze „uniţi,
deoarece nu se dă o luptă pentru 2-3 ani, ci pentru
I 00 de ani, iar acei care vor greşi, să nu uite că nu
,

,

,

J

,

. . .

28

Ibidem.

Despre acest congres al naţional-ţărăniştilor bihoreni
a mai scris un raport şi „radiotelegrafistul Ionescu" (cum
semna), în care vedem un om al Poliţiei. El conţine aproape
aceleaşi informaţii, doar comentariul diferă. Oferim un
exemplu: „Arară (dr. Teodor Roxin) că, prin aceste etape,
singurul partid, Naţional-Ţărănesc, a luptat pentru dezrobirea Ardealului, sub conducerea lui Maniu, iar după 1918,
s-a unir cu celălalt partid ţărănesc din Regar, şi a dus lupta
mai departe, până în 1928, când a fost chemat la cârma ţării,
şi unde a guvernat 4 ani ... Descrie luptele românilor cu
ungurii" şi, în finalul documentului, o „constatare" abruptă:
„Ca concluzie, un discurs pur şovin" (S.J.B. al A.N., fond
Comitetul judeţean Bihor al P.C.R., dos. 8/1946, f. 6-7).
Acelaşi „informator" notează că participanţii la „congres" au
venit, de la sediul partidului, „încolonaţi, cu plancarde şi cu
fotografiile" regelui şi reginei, precum şi ale lui Iuliu Maniu,
având „în frunte un sreag tricolor". Cu alre cuvinte, au organizat o manifestare paşnică şi legală, ocolind violenţele şi
exprimarea primară a sentimentelor anricomunisre şi antisovietice, care erau foarte puternice în rândul membrilor P.N.Ţ.
Maniu din toată ţara.
29

vor fi iertaţi" 30 (sub!. ns. - A.F.). lată un avertisment, care atunci părea un produs al imaginaţiei,
pentru ca, nu peste mult timp, să devină o realitate - în statul nostru - de aproape o jumătate de
secol. Oricum, semnele viitorului au fost detectate
de cei implicaţi în manifestările care atestă rezistenţa naţiunii române la „opera" de sovietizare a
ţării sale.
A fost aleasă conducerea organizaţiei din Bihor
a P.N.Ţ.-Maniu, constituită din: preşedintele
dr. Teodor Roxin şi membrii dr. Eugen Chiş, dr.
Teodor Popa, dr. Romulus Pop, Gabriel Ţepelea,
P rofesorii Olga Caba, Catană, lonas• si învătătorul Groza. Congresul a oferit multor membri
ai P.N.Ţ.-Maniu ocazia de a susţine cuvântări,
despre care comisarul Ion Olteanu ne-a lăsat scurte
comentarii. Dr. Romulus Pop (fost comisar general
al refugiaţilor în anii 1940-1944) a „vorbit despre
suferinţele românilor sub ocupaţia ungară", aspect
cu privire la care deţinea informaţii consistente.
Profesoara Olga Caba (preşedinta organizaţiei de
femei naţional-ţărăniste din Bihor) a „cerut ţăra
nilor ca să îndemne pe femeile lor să lupte alături
de ei pentru P.N.T .... , căci numai asa românii vor
'
'
învinge" 31 • Presedintele
tineretului national-tără'
'
nesc din Transilvania şi Banat, profesorul Gabriel
Ţepelea (originar din părţile Borodului, judeţul
Bihor) a „declarat că ceea ce se spune - de către
dusmanii partidului - că Maniu, Partidul N.T
'
nu vrea binele poporului sunt minciuni, deoarece
poporul nu poate să-şi vrea sieşi răul. Că Maniu
nu este cu moşierii şi, atât el, cât şi ceilalţi luptă
tori din J·urul lui, nu au mosii si că P.N.T-ul
nu
'
este împotriva legii agrare deoarece P.N.Ţ- ul a
depus la timp un proiect de lege pentru reforma
agrară. P.N.Ţ.-ul este împotriva modului cum s-a
făcut reforma agrară: Pământul trebuie împărţit
prin lege, de către comisiuni anume numite, nu
asa
cum s-a împărtit,
fiecare să-si ia atât cât a vrut
'
'
32
el şi în afară de lege" •
Au mai fost şi alţi „oratori" (care, după opinia
comisarului Ion Olteanu, în loc să aibă în vedere
numai activitatea P.N.Ţ., s-au referit la „neamul
românesc, ca şi când acest partid singur ar forma
ţara"), dintre care îi menţionăm pe: dr. Teodor
Popa („vechiu luptător"), comerciantul Domocoş
(originar din Bratca), Augustin Cozma (profesor),
Popescu (din Ceica), Catone (preot), Butuc (ţăran
din Aleşd), Ierugan (profesor) şi Haiduc (fost
redactor la Viaţa nouă). Preşedintele dr. Teodor
Roxin l-a prezentat „publicului" pe revizorul şcolar
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31
32

Ibidem.
Ibidem.
Nicolae Mihu,

op. cit.,

122.
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Constantin Atanasiu, care a precizat că a „riscat" să
el la adunare, „orice s-ar întâmpla'', numai
pentru a-şi spune cuvântul. După aceasta, „a vorbit
(şi el - n.n.), exprimându-se că învăţătorii, lumină
torii satelor, sunt toti alături de Partidul National
Tărănesc si de Iuliu Maniu" 33 •
La sfârşitul lucrărilor „congresului" - ori, altfel
spus, conferinţei judeţene-, a fost votată o moţiune
şi trimise telegrame regelui, ca şi lui Iuliu Maniu,
Ion Mihalache şi Mihai Popovici. Manifestarea s-a
încheiat cu imnul Deşteaptă-te române.
Revenită în actualitatea politică la finele lunii
noiembrie 1944, organizaţia din Bihor a P.N .Ţ.
Maniu a reuşit performanţa de a se reorganiza (pe
întregul judeţ) şi consolida, remarcându-se chiar şi
prin acţiuni de anvergură, cum a fost conferinţa
judeţeană din 25 martie 1945. Sub raport organizatoric, ea a reintrat în normalitate, fiind capabilă
să dezvăluie capacitatea P.N.Ţ. de a fi un factor de
rezistenţă la planurile guvernului Groza de a continua procesul de sovietizare a ţării.
De observat, totodată, că puterea centrală de
la Bucureşti a dat dispoziţii de urmărire a tuturor
activităţilor celor două partide tradiţionale, de către
si
,
, inspectori ai serviciului secret. Chiar si
,
Politisti
jandarmii au primit, în cursul anului 1945, ordine
cu privire la urmărirea unor persoane implicate în
activităţi politice naţional-ţărăniste şi liberale. În
acest fel, aparatul administrativ al statului, cu instituţiile sale de păstrare a liniştii, ordinii şi securită
ţii interne, au fost deturnate de la principalele lor
misiuni, impunându-li-se să adopte practici de tip
represiv, ca şi cum organizaţiile acestor partide nu
ar fi fost legale şi ar fi urmărit scopuri antistatale.
Ca reprezentant al Statelor Unite ale Americii
în Comisia Aliată (Sovietică) de Control, generalul C.V.R. Schuyler l-a invitat, în 4 aprilie
1945, pe liderul naţional ţărănist Iuliu Maniu,
care i-a „descris situaţia disperată în care se află"
România, accentuând asupra faptului că, pe zi ce
trece, comuniştii „se instalează [tot] mai temeinic
în România'' 34 • Şi aceasta, în pofida împrejurării
că românii „nu sunt câtusi de putin comunisti".
După convingerea sa, ei nu vor putea fi determinaţi „să urmeze doctrina comunistâ' decât printr-o
„domnie a terorii, care va duce la uciderea majorită
tii liderilor anticomunisti si la intimidarea maselor
propriu-zise" 35 • Este exact ceea ce s-a întâmplat, nu
vină şi
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33

Ibidem, 123.

34

C. V.R. Sch uyler, Misiune dificilă. jurnal (28 ianuarie I 945

- 20 septembrie 1946), ediiie îngrijită de Al. Oşca şi Mircea
Chiriioiu, Editura Enciclopedică, Bucureşti (1997), 88.
35
Iuliu Maniu credea că, pentru a împiedica victoria
definitivă a comunismului în România, ar fi necesară realizarea
unei coaliiii a cucuror forielor care se opun comunismului.
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peste mult timp, în România. De aceea, sunt de
apreciat luciditatea şi spiritul vizionar al lui Iuliu
Maniu.
De altfel, unul dintre ofiţerii sovietici din
Bucureşti, luând act de modul în care este concepută libertatea în România, îşi exprima - într-o
manieră elocventă - diferenţele sale de percepţie a
unui asemenea drept fundamental al cetăţeanului:
„Ofiţerul rus a spus că românilor pare să le placă
foarte mult să vorbească despre „libertate" şi „independenţă". După cât se pare - continuă acelaşi
ofiţer -, românii cred că libertatea şi independenţa
înseamnă că pot face ce vor, că pot gândi cum vor, că
pot gândi ce vor şi pot spune ce vor. Şi ruşii se consideră o naţiune pe deplin independentă. Totuşi,
ideea lor despre libertate şi independenţă este că un
om este liber câtă vreme nu se află la închisoare; iar
în Rusia nimeni nu trebuie să se teamă de închisoare
atâta timp cât se conformează regulilor şi reglementărilor considerate ca necesare de către guvern
pentru bunăstarea şi viitoarea fericire a statului" 36
(subl.ns. -A.F.).
La începutul anului 1946, conducerea centrală
a P.N.Ţ.-Maniu a elaborat un revelator document
propagandistic, sub forma unui bilanţ pentru anul
1945, pe care l-a transmis organizaţiilor sale din
ţară, pentru a fi răspândit în rândurile membrilor şi simpatizanţilor partidului. Un exemplar din
acesta a intrat în posesia comuniştilor bihoreni,
prin intermediul „organelor de ordine". El debutează cu două versuri care invocă o stare de lucruri:
„Pământul tării noastre geme" si „Pământul tării

.

.

.

Câiiva „factori" ar pucea concribui, în mod decisiv, la
„înfrângerea programului comunist", aprecia Iuliu Maniu.
Aceştia ar fi fose: l. o aqiune mai energică a regelui, care să
conducă la demiterea guvernului Groza; 2 partidele istorice,
ca forie de opoziiie, crebuie să-şi conjuge eforturile, pentru
a putea contracara propaganda comunistă; 3. exercitarea,
de căcrc anglo-americani, a unor presiuni diplomatice, atâc
la Moscova, cât şi în România, pentru a diminua influenia
sovietică (Ibidem). La nivelul posibilicăiilor de intuire şi explicitare a consecinielor prezeniei trupelor sovietice în România,
soluiiile propuse de Iuliu Maniu păreau corecte, realicacc pe
care o remarcă şi generalul american: „Dl. Maniu ne-a lăsac
impresia că este pe deplin combativ şi pe deplin încrezător în
jusceiea cauzei sale şi în triumful final" (Ibidem, 89). După o
călătorie la Washington şi discuiii avuce cu persoane de mare
răspundere (între care şi preşedintele Truman), generalul
Schuyler scria la 25 mai 1945 în jurnalul său următoarele:
Jn domeniul politic general, dl. Berry mă informează că atât
domnul Maniu, câc şi dl. Brătianu, încearcă să-l convingă pe
Rege să-i ceară demisia lui Groza. Ei pretind că anglo-americanii vor fi în favoarea unei astfel de măsuri, ba chiar o vor
sprijini ... O astfel de aqiune ar fi, desigur, regretabilă în
momentul de faiă ... Îmi voi avertiza personalul să fie deosebit
de atent pencru a meniine o acicudine neutră" (Ibidem, 112).
36
Ibidem, 116.

noastre strigă". Sunt urmările politicii guvernanţi
lor comunişti de la 6 martie 1945, când au preluat
puterea, cu sprijinul lui Vîşinski. Se argumentează
cu exemplele cele mai dureroase (altfel spus, sunt
menţionate „loviturile pe care le-am primit"): în
închisori şi lagăre se aflau 82.724 de români, dintre
care 12 mor zilnic; tratamentul aplicat celor „arestaţi" este unul specific „vremurilor inchizitoriale, cu
bătăi, schingiuiri şi foamete, transformând sute de
români în cadavre vii, de nerecunoscut" 37 ; românii
sunt, pe nedrept, calificaţi ca „antidemocraţi"; economia ţării a fost acaparată de străini; s-a practicat
o politică de favorizare a minorităţilor (îndeosebi a
evreilor şi maghiarilor); cei mai valoroşi profesori
au fost demişi, în locul lor fiind numite „elemente
mediocre" dar docile faţă de autorităţile comuniste; toate mijloacele de propagandă ale statului
(presa, agenţiile de presă şi radioul) au ajuns pe
„mâinile străinilor"; armata, ca veche şi importantă instituţie naţională (foarte apreciată, pentru
faptele sale, de către locuitori), a fost „dezagregată";
Uniunii Sovietice i-au fost plătite sume enorme, în
contul aplicării Armistiţiului, aproape dublu din
cât îi datoram 38 •
Creionarea acestui tablou dramatic al României
anului 1945 este, desigur, sumară. Existau şi alte,
extrem de numeroase, date şi informaţii care l-ar fi
putut completa. Totuşi, este de luat în considerare
spiritul temerar de care au fost animaţi toţi cei care
s-au implicat în acţiunea de difuzare a sa, ştiută
fiind reacţia dură a oficialităţilor comuniste39 ,
comandate de la Moscova, în ideea de a strivi orice
rezistenţă democratică din România.
37
S.J.B. al A.N., fond Comitetul juderean al PC.R. Bihor,
dos. 5/1946-1947, f. 21.
38
Ibidem.
39
Spre exemplu, la 15 august 1945, Inspectoratul General
al Jandarmeriei rransmitea tuturor legiunilor de jandarmi
ordinul de informaţii nr. 22, în care li se comunica faptul că
sunt răspândite, în diferite localităţi, „o serie de manifeste"
(cu titlurile: Declarafide domnului Iuliu Maniu fa.cute presei
în luna iulie 1945 şi Cetăfeni, acesta din urmă semnat de C.
Brătianu) care nu sunt altceva decât simple abuzuri „la adresa
actualului guvern". Datoriră efectelor „dăunătoare" (după
părerea conducerii instituţiei menţionate) asupra ordinei
publice şi, mai ales, „bunelor relaţii (pe care trebuia să le
avem) cu U.R.S.S." s-a dispus „identificarea colportorilor" şi,
totodată, „împiedicarea răspândirii lor". Cazurile concrete,
care vor fi descoperite, urmau a fi raportate la Inspectoratul
General (Corneliu Crăciun, op. cit., 75), pentru a fi luate
măsurile pe care le consideră necesare. Este evident că, încă
din vara anului 1945, autorităţile comuniste (guvern, instituţiile jandarmereşti, Siguranţa statului, prefecturile şi primă
riile) au trecut la adoptarea unor măsuri de supraveghere şi
control, de combatere a factorilor de rezistenţă la politica de
sovietizare a ţării şi, cu deosebire, a reprezentanţilor partidelor
tradiţionale, care se opuneau, cu dârzenie şi curaj.

În zilele de 19 şi 20 august 1945 s-a desfăşurat
la Satu Mare o conferintă a membrilor Partidului
Comunist, care făceau ' parte din regionala cu
acelaşi nume (mai concret din judeţele Bihor, Sălaj,
Maramures si Satu Mare). În cadrul acesteia, cei
'
care au luat' cuvântul
(fie comunişti, fie „prieteni"
ai acestora) au adoptat „o atitudine vehementă
faţă de partidele istorice", pe care le-au calificat
a fi „reacţionare". Discursul lui Leontin Sălăjan
(Silaghi) a vizat, cu o rară agresivitate verbală,
„bandele reacţionare, în frunte cu Iuliu Maniu şi
Brătianu, [care] se zvârcolesc ca nişte şerpi veninoşi, încolţiţi dinafară şi dinăuntru, şi care văd că
nu au scăpare" 40 • Un asemenea limbaj dezvăluie
sentimentele de intolerantă si ură fată de cei doi
' '
'
lideri ai partidelor democratice, pe care le făceau
publice reprezentanţii organizaţiilor comuniste.
Formulările sunt, uneori, de o factură aparte: în
tabăra adversă comunistilor
se situau „oamenii tre,
curului întunecat'', care vor să menţină o Românie
precum cea din perioada interbelică, despre care
Leontin Sălăjan afirma că a fost „o Românie a puş
căriilor, a stării de asediu, a cenzurii, a schingiurilor,
o Românie fără libertăţi pentru popor, o Românie
a atâtărilor nationale" 41 • Fată de sustinătorii acestei
Românii, după convingerea comuniştilor prezenţi
la Satu Mare, exista o singură soluţie: arestarea.
Interesantă este, desigur, şi optica pe care o
aveau comunistii din partea de nord-vest a tării
'
'
(dar nu numai aceştia) faţă de noţiunile de democraţie şi libertate, care reiese cu claritate din urmă
torul text: „Tovarăşi! Trebuie să ştim că democraţia
pentru noi care luptăm, nu are nimic comun cu
ceea ce a fost numit democraţie în timpul guvernărilor reacţionare ale lui Maniu şi Brătianu. O
astfel de democraţie noi nu vrem ... Reacţionarii se
plâng că nu există libertate în ţara noastră. Nici nu
trebuie să fie libertate pentru ei. Aceasta noi n-o
vrem" 42 •
Conform acestei afirmaţii, membrii partidelor tradiţionale puteau fi loviţi şi discreditaţi, prin
orice mijloace, inclusiv printr-o masivă falsificare
a adevărului cu privire la faptele din trecut ale
acestora şi, concomitent, cu intenţiile lor de viitor.
Termenii în care era pusă problema adversarului
confirmă limbajul specific luptei de clasă, marcate
de intoleranţă. El se impunea a fi inoculat participanţilor la conferinţa regională la care ne referim,
pentru ca aceştia, la rândul lor, să o transmită
celorlalţi membrii de partid: „ ... nu există la noi
)

40

J

,

,

'

S.J.B. al A.N„fand Comit. juderean PC.R., Bihor, dos. l,

f. 61.
41
42

Ibidem.
Ibidem, f. 68.
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ură sănătoasă împotriva reactiunii si a dusmanilor
poporului, ură care este o condiţie importantă a
victoriei noastre" 43 • Prin urmare, era susţinută
necesitatea de a-i urî, în modul cel mai profund
(visceral!), pe toţi acei care nu împărtăşeau ideologia politică comunistă şi se opuneau planurilor
de transformare a României într-un satelit sovietic. Aceasta a fose motivaţia politică şi psihologică
a acţiunilor autorităţilor de stat comuniste contra
adevăratelor forţe democratice din România, împocriv: cărora au declanşat o prigoană fără precedent.
Incr-un ordin (nr. 1786, din 25 septembrie
1945) al Legiunii de Jandarmi Bihor către toate
posturile de jandarmi din judeţ se precizează că
s-a decis, la nivelul conducerii P.N.Ţ.-Maniu, ca
să se înfiinţeze, pe lângă fiecare organizaţie judeteană, câte o Sectie a tineretului national-cărănisc.
Principalul factor organizatoric va fi „tineretul universitar" (mai ales cel din Cluj, care era adeptul
acestui partid istoric). S-au stabilit deja unele
„norme" care urmează a fi respectate:
tineretul nu va accepta ca să fie „masă de
manevră" a celor „animaţi de ambiţii personale";
va evita jocul „de-a pistoalele" (mai exact nu se
va pregăti din punct de vedere militar);
îşi va expune părerile în toate chestiunile zilei;
va pretinde de la autorităţi „dreptul la viaţă
)

)

)

I

liberă";

luptă
pentru gratuitatea învăţământului
secundar, ca şi pentru „asigurarea existenţei
celor săraci";
în organizaţiile judeţene ale tineretului naţional
ţărănesc „sunt libere" (atât pentru tinerii de la
sate, cât şi pentru cei din fabrici) exprimările
(„scrierile").
După ce a prezentat, în această manieră simplistă, programul viitoarelor organizaţii judeţene ale
tineretului naţional-ţărănist, căpitanul Emil Dop
solicită luarea unor „măsuri de verificare si
, identificare a persoanelor ce vor conduce aceste organizaţiuni'', rezulcacele urmând a-i~ comunicate până la
data de 5 octombrie 1945 44 • In ziua următoare au
şi fose trimise Inspectoratului de Jandarmi Oradea
rapoarte ale legiunilor de jandarmi din Sacu Mare
(semnat de căpitanul Constantin V. Popa), Arad
(semnat de locotenent-colonelul N. Nicoară),
Sălaj (semnat de căpitanul Ioan Puţureanu) şi
Bihor (semnat de căpitanul Emil Dop), în care se
43
Ibidem. Antonio Faur, Consideraţii în legătură cu atitudinea participanţilor la Conferinţa regionalei de partid Satu
Mare (19-20 august 1945) faţă de partidele istorice. Crisia,
(1996-1997). 357-362.
44
S.J.B. al A.N.,fand Leg. Jd. Bh., dos. 69/1945-1946, f.
13; Corneliu Crăciun, op. cit., 79.
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menţionează faptul că, în aceste judeţe, nu s-au
constituie, până în acel moment, „secţiuni" jude45
cene ale tineretului nacional-cărănisc
•
'
Ministrul de interne, Teohari Gerogescu, a transmis - la 27 noiembrie 1945 - un ordin circular (cu
nr. 12. 772), prin care a dispus ca „orice întruniri,
adunări sau manifestaţiuni ale Partidului Naţional
Ţărănesc-Maniu şi Naţional Liberal-Brătianu" să fie
„oprite"46 (până când vor fi adoptate „alee dispoziţiuni"). Această interdicţie viza anihilarea activităţii P.N.Ţ-Maniu şi P.N.L.-Brăcianu, cu toate că
erau partide legale, care aveau aceleaşi drepturi ca
şi Frontul Plugarilor sau Partidul Comunist. Este
evident că fruntasii
' politici comunisti, care decineau puterea, au introdus în viaţa internă a statului
român procedee de tip subversiv, menite să contribuie la lichidarea adversarilor politici, cel dintâi
pas fiind interzicerea oricăror activităţi propagandistice ale acestora.
Instituţiile jandarmereşci (de la posturile de
jandarmi şi până la Inspectoratele regionale), care
până atunci informau despre întâmplările zilei
(inclusiv despre aspectele politice ale timpului), au
fose obligate de autorităţile comuniste să adopte
practici de supraveghere a activităţii partidelor tradiţionale - de la finele anului 1945 supuse unui
control permanent şi chiar interzise -, precum şi
a tuturor celor care s-au înregimentat în mişcarea
naţională de rezistenţă anticomunistă. Anul 1945
se încheia, aşadar, cu coerciţii şi impedimente
noi (create de guvernanţii pro-sovietici) pentru
membrii celor două partide care şi-au continuat
eforturile în vederea salvării democraţiei româneşti
şi a menţinerii României pe un drum propriu,
alături de ţările Europei occidentale.
Generalul american Schuyler, ca reprezentant al
S. U.A. în Comisia Aliată (Sovietică) de Control,
a fose informat, din cele mai mulce surse, despre
tragicele întâmplări din România. A şi transmis, de alcfel, o telegramă la Washington, în care
preciza următoarele: „Am primit informaţii sigure
conform cărora comuniştii se străduiesc să fabrice
dovezi care să-i implice pe americani în tulbură
rile si dezordinile din noiembrie (1945-n.n.) ....
În a~samblu, situaţia pare mai sumbră ca oricând.
Dacă vom permite ca toate acestea să se întâmple
fără să facem ceva pentru a restabili justiţia, omenia
şi democraţia în aceste momente, am putea să
recunoaştem, o dacă pentru totdeauna, că nu ne
menţinem poziţia în România şi să ne retragem.
Nu văd cum am putea continua să împrumutăm
numele unei Comisii Aliate de Control, care nu

.

.

.

45
46

.

Corneliu Crăciun, op. cit., 80-83
S.J.B. al A.N.,fand lnsp.jd. Oradea, dos. 52/i 945, f. 427.

numai că tolerează, dar chiar sprijină în realitate
aceste activităti cu caracter terorist" 47 •
În 21 noie~brie 1945, acelaşi general a primit
vizita lui Iuliu Maniu, care s-a referit la situaţia
P.N.Ţ, ai cărui adjuncţi erau arestaţi (unii chiar
bătuţi şi omorâţi). El a insistat asupra faptului că
România „trăieşte sub o domnie a terorii, aşa cum
nu a cunoscut niciodată până acum". Arestările
care se fac vizează, cu prioritate, P.N.Ţ-Maniu,
obiectul final fiind distrugerea acestui partid de
opoziţie. A afirmat, totodată, că aproape toţi liderii
locali ai P.N.Ţ „sunt vânaţi" de organele de represiune ale statului, cei care nu-şi găsesc ~vreo ascunzătoare temporară fiind daţi dispăruţi. II preocupa,
mai ales, soarta principalului său colaborator, Ilie
Lazăr, pentru care solicită să i se acorde azil 48 •
La începutul anului 1946 a venit în capitala
României şi senatorul american Claude Peeper,
pentru a se edifica asupra realităţilor din această
ţară, dacă există sau nu democraţie. A organizat, în
localul Misiunii Americane din Bucureşti, o conferinţă de presă, cu care prilej a răspuns şi la unele
întrebări ale gazetarilor 49 • Vom reţine câteva pasaje
semni~cative din declaraţiile politicianului american. lntrebat cu privire la primele sale impresii,
senatorul american a afirmat că „situaţia economică din România este haotică. Inflaţia ridică preţurile la cifre exorbitante .. . Dvs. realizaţi paradoxul
de a suferi după război mai mult ca în timpul său".
Referindu-se la viaţa politică, el afirmă că aceasta
„este o întreagă negaţie a principiilor democratice stabilite la Yalta şi Potsdam". Guvernul care
conduce România va reflecta, cu adevărat, „voinţa
poporului", numai dacă se vor organiza alegeri
„cinstite şi democratice", în timpul cărora să nu se
recurgă la nici un mijloc de intimidare. Actualul
guvern, al cărui prim ministru este dr. Petru Groza,
47

C.VR. Schuyler, op. cit., 253. Trimisul special al
Secretarului de Stat al S. U.A. în România, Mark Etheridge,
a trimis la Washington o telegramă (în 25 noiembrie 1945),
în care a expus „situaria generală" din România, ajungând la o
concluzie identică, deoarece „arăta ci, prin permanenta noastră
(a diplomarilor-n.n.) inactivitate pierdem zilnic din prestigiu
şi ci, în mod corespunzător câştigă zilnic comuniştii". După
opinia sa, dacă SUA „nu iau măsuri pentru a pune în practică
principiile pe care le susţin, întreaga noastră cauză în România
va fi pierdută ... , iar poporul român va fi obligat să accepte un
comunism pe care nu îl doreşte" (sub!. ns. - A.F.) (Ibidem, 56).
48
Ibidem, 251-252.
49
Datorită cenzurării răspunsurilor, de către Ministerul
Propagandei, o parte din acestea n-au mai apărut în paginile presei româneşti, ci numai în cele ale unor ziare străine.
Răspunsurile care n-au fost agreate de autorităţile comuniste au fost trimise şi juderenelor de partid, cum este cazul
documentului din care ne informăm şi care se află în Serviciul
juderean Bihor al Arhivelor Naţionale, fond Comitetul
judeţean Bihor al P.C.R.

nu a fost recunoscut de Statele Unite. La întrebarea
se pot „ţine alegeri libere" în România - unde
există cenzură, care limitează drastic libertatea
presei-, Claude Peeper a accentuat asupra faptului
că, pentru ca „alegerile să fie obiective, iar guvernul să reflecteze voinţa poporului, trebuie să fie
îngăduită libertatea totală a întrunirilor, publicarea
programelor, a cuvântului şi a punctelor de vedere
[ale tuturor partidelor], altfel nu poate fi vorba de
alegeri libere, ci de scrutinuri dictatoriale" 50 (sub!.
ns. -A.F.).
Senatorul american nu ignoră însemnătatea
presei, pledând pentru o deplină libertate a acesteia,
pentru că e mai bine ca oricare cetăţean să poată
„să scrie" şi să publice, dacă doreşte acest lucru,
ceea ce „gândeşte", fără să fie dominat de teama de
„poliţia secretă şi de lagărele de concentrare" 51 • Era
o aluzie directă la condiţia gazetarilor din România
anului 1946.
Revenind la spaţiul bihorean, constatăm că
organizaţia comunistă din plasa Beiuş considera în luna ianuarie - că Partidul National Tărănesc
'
„este cel mai serios şi mai periculos adversar"
politic. Nu-i convenea deloc faptul că „în jurul
lui Maniu s-a ţesut o Întreagă legendă", care, după
opinia comunistilor locali, „este cu desăvârsire
falsă, dar este foarte greu să fie scoasă din mintea
ţăranilor". lată, deci, una din obsesiile puterii
politice comuniste, aceea de a elimina din conşti
inţele locuitorilor de la sate simpatia faţă de Iuliu
Maniu şi naţional-ţărănişti. Acest lucru era extrem
de dificil, din mai multe considerente, unul dintre
acestea fiind acela că P.N.Ţ-Maniu „avea cadre
vechi în fiecare sat" din depresiunea Beiuşului (cu
cele două plase: Beiuş şi Vaşcău), care erau capabile
să Întreţină „agitaţia împotriva guvernului" 52 •
În părţile Beiuşului au fost lansate zvonuri că
Iuliu Maniu va deveni şef al guvernului, cu urmarea
că, în curând, comunistii
, vor lua locul celor aflati
în închisori. Cu toate că poliţia a iniţiat cercetări,
pentru descoperirea celor care colportează asemenea eventualităţi alarmante, totuşi nu s-a ajuns la
nici un rezultat, cu excepţia descoperirii unei solidarităţi cu naţional-ţărăniştii a elevilor Liceului
„Samuil Vulcan" din Beiuş, care „s-au dedat la
manifestaţii zgomotoase ... , sub ochii îngăduitori
ai profesorilor". Printre altele, elevii respectivi au
cumpărat un întreg stoc din ziarul Ardealul (în
dacă

.

.

.

.

50
S.J.B. al A.N., fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R,
dos. 8/1946, f. 18-19.
51
Ibidem.
52
Ibidem, dos. 89/1945-1947, f. 34; Corneliu Crăciun,
Partidul Naţional Ţărănesc. Beiuşul şi lumea lui, coordonatori Ioan Degău şi Nicolae Brânda, voi. III, Oradea, Editura
Primus, (2008), 230.
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care erau pagm1 cu texte anticomuniste), pavoazând tablele şi pereţii unor clase cu aceste materiale
compromitătoare. Comunistii beiuseni găseau că
'
'
'
se impune „ordonarea unei anchete, care să stabilească vinovăţiile şi să le sancţioneze". Ei au organizat şi acţiuni de combatere a amintitelor manifestări, cum ar fi: „dezbateri" în adunări populare
a „acuzelor reacţiunii'', cu sublinierea „netemeiniciei" lor; sesizarea poliţiei, pentru a-i urmări pe cei
implicaţi; prelucrarea acestor „chestiuni" în şedin
ţele celulelor comuniste. S-a ajuns la concluzia că
„singurul mijloc real de contrabalansare a activităţii
reacţiunei" este „munca de lămurire a maselor" (a
locuitorilor din sate si
la care să se asocieze
, 53arase),
'
şi „măsurile represive" . Acestea din urmă constituiau, pentru comunişti, ultima soluţie, la care, de
fapt, au recurs în toate împrejurările.
Cum partidele tradiţionale şi democratice nu
dispuneau de instituţiile statului, aşa cum o făceau
guvernamentalii pro-comunişti ai dr.-lui Petru
Groza, a fost adoptată tactica satirizării prin intermediul unor manifeste tipărite şi difuzate în mai
multe locuri din ţară. Unul dintre aceste documente
a fost descoperit şi în Bihor. Este vorba de o poezie,
depistată de comuniştii orădeni la 22 februarie
194654 • Ea debutează cu patru versuri în care este
vizată „democraţia" de tip sovietic, reprezentată
de guvernul condus de dr. Petru Groza: „Electra
s-a născut din jale, /Guvernul Groza din teroare. I
Electra-i piesă englezească,/ Democraţia Groza e
rusească" 55 • Transcriem şi critica la adresa Frontului
Naţional Dempocractic: „F.N.D.-ica, F.N.D./
Mămăligă nu mai e./ F.N.D. şi F.N.D.-ică,/ Nu
mai e nici fasolică/. F.N.D./ică, of, of, of, !Nu mai
e nici un cartojlN-avem carne, nici ulei,/Dar i-avem
pe FND.-ei/. Pâinea poate să lipsească, FND.-ul să
trăiască" 56 (subl.ns.-A.F.). Era şi aceasta o manieră
de demonetizare a imaginii guvernării comuniste,
care a adus ţara într-o situaţie economică precară, la
care s-a adăugat totala subordonare faţă de Moscova.
Interesant de reţinut este faptul că întreaga activitate a organizaţiilor naţional-ţărăniste era monitorizată, cu o atenţie din ce în ce mai pronunţată,
de către instituţiile represive ale statului, care transmiteau comunistilor locali tot ceea ce au constatat,
în urma unor i~vestigatii
În acest fel,
, minutioase.
'
în arhivele organizaţiilor comuniste s-au adunat
importante documente, care conţin date şi fapte

53

Ibidem.
S.J.B. al A.N„ fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R,
dos. 8/1946, f. 5.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
54
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ale naţional-ţărăniştilor, despre care nu s-au mai
păstrat alte surse de informare 57 •
În luna martie a anului 1946, în regionala P.C.R.
Oradea era conceput un raport informativ referitor la manifestările liderilor bihoreni ai naţional
ţărăniştilor, ca şi ai altor membri ai organizaţiilor
acestora (chiar ale elevilor şi studenţilor, care erau
animaţi de convingeri anticomuniste). Deşi nu este
un document în care să fie prezentate, într-un mod
sistematic, cele mai importante activităţi ale organizaţiilor bihorene ale P.N.Ţ.-Maniu, totuşi, datele
concrete (în lipsa altor surse documentare) sunt de
o evidentă utilitate ştiinţifică. Dr. Teodor Roxin,
preşedintele P.N.Ţ.-Maniu Bihor, a beneficiat de o
„atenţie privilegiată", fiind înregistrate nu numai
acţiunile la care a luat parte, ci şi afirmaţiile pe care
le-a făcut. La o şedinţă a Comitetului Executiv al
organizaţiei judeţene, dr. Teodor Roxin, când unii
membri ai acestuia au strigat „ca Groza să moară",
el a răspuns că „vine timpul nu peste mult", după
care a „promis închiderea comuniştilor şi nimicirea tuturor simpatizanţilor" acestora. Mai mult,
informatorul (care se afla printre cei prezenţi) avertiza asupra împrejurării că a „atacat" şi Uniunea
Sovietică, ceea ce reprezenta - în „ochii" comuniş
tilor autohtoni - un delict politic extrem de grav.
Cu prilejul altei adunări naţional-ţărăniste,
din 21 ianuarie 1946, dr. Teodor Roxin a „vorbit
despre teroarea comunistă, arătând pe comunişti
cum terorizează muncitorimea ca să iasă pe stradă
la manifestaţie'', cel care nu vroia să participe la o
asemenea acţiune fiind „bătut". Comuniştii au pus
în circulaţie, împreună cu guvernul Groza, informatii eronate despre realitătile din România, insta'
'
urând în ţară o veritabilă dictatură. Raportul este
plin de nume de naţional-ţărănişti şi simpatizanţi
ai acestora, cu sumare trimiteri la faptele lor. Le
prezentăm într-o formulare concisă:
foştii legionari au aderat la P.N.Ţ.-Maniu,
împărtăşind politica acestuia 58 ;
Se ştie că, în anii care vor urma ( 1946-1954) a fost desfăşu
o teroare extraordinară în România, liderii şi chiar membri
ai P.N.Ţ.-Maniu fiind aresta\i şi condamna\i la ani mul\i de
închisoare. Cu ocazia descinderii la domiciliile lor, le-au fost
luate documentele şi păstrate în arhiva foscei securită\i (ulterior, transferate la CNSAS). Cea mai mare parte a documencelor create în organiza\iile naţional-\ărăniste au fost confiscate,
discruse ori s-au pierdut, astfel că orice posibilicate de consultare a unor asemenea date documentare (fie ele conţinuce şi
de documentele existente în arhivele locale ale P.C.R.) sunt de
o valoare incontestabilă. ln virrucea acestei realităţi, noi am
recurs - în acţiunea de reconstituire a istoricului organiza\iei
PNŢ-Maniu din Bihor - la materiale documentare care se află
în fosca arhivă a Comitetului Judeţean Bihor al P.C.R.
58
Ibidem, dos. 6/1944-1947,f. 198-201. Au fost identificaţi
cei care aparţin acestei categorii: Aurel Barat (fostul ,,legionar
57

rată

episcopul greco-catolic Suciu este „un manist
bine cunoscut", care a primit în vizită o „misiune
militară englezâ', fiind, din acest motiv, bănuit
„de spionaj";
Corbu Silaghi şi Florian Bogdan (agent de
asigurări la Societatea „Victoria") sunt „în
permanenţă în provincie" (în judeţul Bihor),
unde „fac propagandă" manistă şi afirmă că
P.C.R. „este vinovat de tot ceea ce se întâmplă
în ţară";
dr. Ioan Suciu (arhivar la Episcopia GrecoCatolică din Oradea) îi strânge, în jurul lui,
„pe toţi foştii legionari"; unul din locurile de
întâlnire cu aceştia fiind şi bodega lui Corbuţ
din Oradea;
preotul Mangaria „s-a pronunţat, în mai multe
rânduri, că guvernul cade";
fostul plutonier de jandarmi Constantin
Mocoşanu, deşi este pensionar, face propagandă
manistă în plasa Marghita;
Bocorşi
(din
sublocotenentul
Anderca
Tileagd) a bătut soldaţii şi a „declarat" că
„Tudoriştii" (foştii militari din divizia „Tudor
Vladimirescu") sunt toţi trădători şi au „vândut
ţara comuniştilor";

preotul din Nojorid a organizat o demonstraţie
în contra epurării notarului;
Iosif Nistor (preot ortodox în Marghita) a
„propagat idei maniste" în ziua de 1 decembrie
1945, vorbind, fără îndoială, despre contribuţia
Partidului Naţional Român din Transilvania
la actul istoric din această zi, de unire a
Transilvaniei cu România;
notarul din Oşorhei, Adrian Gheban, abia
a „părăsit lagărul" şi a început să aţâţe
locuitorii care s-au înscris în unele „organizaţii
democratice" (fidele comuniştilor);
preotul gr. car. din Abrămuţ, Coriolan Manu
(care a fost delegat la Marea Adunarea Naţională
din Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918), se
afla în fruntea „aţâţărilor şovine", făcându-se
„vinovat" şi de faptul că „a luat steagul sovietic";
profesorul Andrei Crăciun are legături cu dr.
Ştefan Mărcuş, Corbu Silaghi, Foişor, Bama
şi preotul Boca, toţi naţional-ţărănişti, care se
aflau în vizorul organelor represive locale;
profesoara Maria Anderescu, directoarea
activ", care face propagandă manistă în părţile Demei şi a
satului Sacalasău; are „legături strânse" cu alii legionari deveniii manişti precum: Ioan Gi:indi:ir, Ioan Curepan, Crăciun
Crişan; la Beiuş activează un alt „fost legionar", anume Ioan
Popovici (funqionar la adminisrraiia financiară), care, de
asemenea, efectuează o „propagandă manisră".

Liceului Comercial de Stat, a interzis elevelor
„ia parte" la demonstraţia din 6 martie 1946;
organizator al P.N.Ţ., Corbu Silaghi, a afirmat
- la 2 octombrie 1945 - că încă sunt prea mulţi
locuitori în lagărele de internare (cu toate că
sunt dispoziţii ca să fie „dizolvat"); după ce
acesta va fi disponibilizat, în locul celor care au
fost internaţi „vor fi aceia care internau oameni"
(altfel spus, comuniştii bihoreni);
Florian Benea, instructor mecanic la C.F.R.,
s-a urcat pe o masă şi a strigat „Jos cu Groza!",
„Trăiască Maniu!";
profesorul Vasile Vartolomeu a „spus, printre
altele", în cadrul Liceului Maghiar de Stat,
că dictatura proletară este „acelaşi lucru" cu
dictatura hitleristă;
la dr. Emil Tămaş (organizator P.N.Ţ. la
Administraţia Financiară) s-a găsit un manifest
antiguvernamental;
Anghel Popescu (funcţionar la C.F.R. Oradea şi
organizator P.N.Ţ.) a rupt un afiş pus pe trenul
Oradea-Bucureşti de către organizaţia Tineretul
Progresist;
funcţionarul Târnoveanu de la Prefectura
Judeţului Bihor lansează ştiri că „funcţionarii
maghiari vor fi concediaţi", cu scopul de a-i
determina ca să-şi piardă încrederea în guvern;
Silviu Chiş, student la Facultatea de Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, a fost „însărcinat"
să organizeze plasa Salonta; asupra acestuia s-a
găsit un „manifest cu menţiuni batjocoritoare"
împotriva lui Stalin şi Cambrea (acesta din
urmă a fost comandant al Diviziei „Tudor
Vladimirescu");
profesoara Angela Stoienescu, directoare la
Liceul „Oltea Doamna", ia parte la unele
adunări ale P.N.Ţ., în timp ce interzice elevelor
să participe la acţiunile organizate de Tineretul
Progresist;
dr. Eugen Chiş a luat decizia, în ziua de 26
aprilie 1945, de a înfiinţa sedii ale naţional
ţărăniştilor în diferite „sectoare" ale oraşului
Oradea; două dintre acestea sunt pe calea
Aradului (în „cârciuma lui Filimon", unde
„lucrează intens şi fostul poliţist Tulea'') şi pe
calea Episcopiei („unde activează un individ cu
numele Nicu");
într-un viitor raport va fi menţionat numele
informatorului P.N.Ţ. care s-a infiltrat în
organizaţia judeţeană a P.C.R.;
locul de întâlnire al telegrafiştilor de la C.F.R.,
care „toţi sunt manişti" este în cârciuma din
să
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straz11 „Gerlicz'', preconizată să devină
sediu al P.N.Ţ.;
la Depoul C.F.R. din Oradea lucrează mai
"
mulţi manişti" (Florian Benea, Ioan Aldea,
paznicul Ioan Fana, tâmplarul Teodor Creţu,
Todor Bradea şi inginerul Vaida, care a fost
~ransferat) iar la Holod Dumitru Popa (revizor).
In localul ,,Ardeleanul" s-a desfăsurat o sedintă
manistă", la care a luat parte dr. 'Teodo;"Roxi~,
Crăciun, Stan si Cozma. Aceasta a fost deschisă
de Cozma, dupi care a „vorbit" dr. Teodor Roxin,
care a afirmat - ca si
. altă dată - că „ actul de la
23 august se datoreste manistilor" si că sovieticii
l-au instalat „la put~re pe G~oza". El a subliniat,
de asemenea, că, într-adevăr, „comunismul este
bun în Rusia, însă nu e bun pentru noi". Dacă
Molotov a „recunoscut" guvernul Groza, acest
lucru n-a fost acceptat de anglo-americani. Pentru
a cunoaste „situatia din tară", americanii l-au trimis
pe sena~orul Pepper, c;re, după ce „s-a întors" la
Washington, a declarat că „guvernul" condus de dr.
Petru Groza „este antidemocratic". Si un al doilea
delegat al preşedintelui Truman a co~statat aceeaşi
realitate. Cel de-al treilea, Byrnes, a fost împiedicat
„să călătorească prin toată ţara", pentru a nu putea
afla adevărul. Sovieticii au organizat la Bucureşti
„o mare manifestatie", la care muncitorii au fost
„mânaţi cu forţa'' (mai exact cu baionetele), unii
dintre ei fiind bătuti.
La 1 martie 1946, în sediul P.N.T. din strada
Ştefan cel Mare s-au adunat „circa' 24 tineri".
Profesorul Cozma a „lipsit", astfel că şedinţa preconizată n-a mai avut loc. Au fost prezenţi: tânărul
Ioan Popa („înfocat Manist") din Aleşd, Vasile
Chiş, secretarul Romulus Pop, Ioan Silaghi, fratele
viceprimarului Balog (care a spus, între altele, că
„democratii noi sunt reactionari, însă ei mănâncă
pâine albă pe ascuns, [în timp ce] muncitorii flămânzesc"). Ca „să-şi apere trecutul", trei elevi de
la Liceul „Emanuil Gojdu" s-au „înscris" în organizatia Tineretului Progresist, asemenea actiuni de
nat~ră oportunistă fiind frecvente.
'
În cartierul Ioşia, mai concret în curtea cârciumei „Filimon", „s-a ţinut o adunare" - în 3 februarie - a P.N.Ţ., la care „au luat parte circa 50 de
oameni, în majoritate C.F.R.-isti". Au sustinut discursuri dr. Gavril Stan (directo rul Şcolii Normale),
avocatul Moldovan şi N. Popescu (funcţionar
la C.F.R.). Toţi s-au „declarat împotriva regimului actual'', afirmând că „nu este libertate". Unul
dintre cei prezenţi a strigat: „Libertatea este pentru
criminali!". El a fost ulterior identificat în persoana
lui Florian Mălan. Au mai fost formulate critici la
adresa sindicatelor, care-i scot pe muncitori cu forţa

.

.
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la diferite demonstraţii. Părintele Stan a invocat
necesitatea de a se organiza („cât mai curând")
alegeri (înainte de luna mai), manifestându-şi „speranţa că va veni şi timpul" naţional-ţărăniştilor.
O altă „adunare" politică a organizaţiei P.N.Ţ.
din Oradea s-a ţinut la 17 februarie 1946, în
localul „Eden" din Oradea, la aceasta participând
circa 600 de persoane. Ea a fost condusă de avocatul dr. Eugen Chiş, profesorii lonaşiu şi Crăciun,
dr. Teodor Popa, Romulus Pop, Ausustin Cozma
şi protopopul Ghitea din Sălişte. In intervenţia
sa, dr. T. Popa a spus, printre altele, că la 6 martie
1945 „ne-au fost răpite libertăţile". La rândul
său, Augustin Cozma „a făcut ridicol guvernul".
Inginerul Vaida (de la C.F.R.) a apreciat că unii
locuitori, care participă la manifestaţiile organizate
de comunişti şi sindicate, „strigă .. .lozinci pe care
nici ei nu le cred" 59 •
Am recuperat din raportul regionalei P.C.R.
Oradea o cantitate semnificativă de date, nume si
activităţi organizate de naţional-ţărăniştii bihoreni.
Apelul la această sursă este justificat, tocmai datorită
puţinătăţii izvoarelor documentare care se referă la
problematica istorică examinată. Drept urmare,
considerăm că este utilă valorificarea tuturor informaţiilor existente, numai în acest fel fiind posibilă
reconstituirea istoriei unor partide şi organizaţii politice, cu deosebire a celor pe care regimul
comunist le-a desfiinţat, după care le-a reprimat
membrii, uzând de metode tipic bolşevice. Pe de
altă parte, din paginile raportului amintit reiese,
cu pregnanţă, preocuparea organizaţiei P.N.Ţ. din
Oradea pentru realizare unor manifestări (adunări,
şedinţe, discursuri etc.) cu efect propagandistic
sigur, cu toate că puterea comunistă îşi trimitea
peste tot informatorii şi limita la minimum posibilităţile de exprimare ale membrilor partidelor
tradiţionale.

În acest context, al unor confruntări dure cu
autorităţile statului „democrat-popular" (care
aplicau faţă de opoziţie politica dictată de comunişti), s-a ajuns ca, după un an de zile, să se desfăşoare la Oradea („în baia de vară din Parcul

Alba Iulia") cel de-al doilea „congres" al organizaţiei judeţene Bihor a P.N.Ţ.-Maniu, eveniment
de o însemnătate excepţională, care a demonstrat
capacitatea de rezistenţă a acesteia, precum şi progresul obţinut în condiţii cocal nefavorabile, create
de un adversar lipsit de moralitate şi responsabilitate politică. S-a păstrat procesul verbal al lucrărilor
„congresului" 60 , care a avut loc în ziua de 23 martie
59

Ibidem.
Ibidem, f. 389-393. Documentul este semnat de secretarul general al organiza~iei, avocatul Eugen Chiş.
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1946, în prezenţa a 1800
ţiei orădene, 210 delegaţi

de delegaţi ai organizadin comunele judeţului
si a 3.000 de membri ai P.N.T-Maniu din „oras si
judeţ". A fost, neîndoielnic, o participare impresionantă, care atesta suportul popular al P.N.Ţ. în
judeţul Bihor şi forţa pe care acesta o reprezenta.
Congresul s-a deschis la orele 11,30, prin intonarea imnului regal, de „către întreaga asistenţă"6 1 • Pe
ordinea de zi a acestuia figurau 7 puncte, între care
şi alegerea Comitetului judeţean al organizaţiei, ca
si al presedintelui ei.
Dr. Teodor Roxin, preşedintele acesteia, a rostit
câteva cuvinte „de deschidere", în care „recomandă
tuturor participanţilor" ca să adopte o atitudine
„demnă" şi să nu adreseze „invective'', respectând
„conduita" P.N.Ţ.-Maniu în asemenea împrejurări.
Apoi declară ziua de 25 martie ca o „sărbătoare" a
bihorenilor, după care aduce mulţumiri militarilor
români şi sovietici care au contribuit la eliberarea
Transilvaniei de Nord de sub „stăpânirea horthysto-fascistă". Face o expunere cu privire la istoria
P.N.Ţ., respingând ironiile adversarilor politici care
afirmă despre acest partid că ar fi „reacţionar" şi de
domeniul „istoriei".
După acest moment, se trece la alegerea conducerii organizaţiei din Bihor a P.N.Ţ.-Maniu.
Ca preşedinte este reales dr. Teodor Roxin iar ca
membri ai „organizaţiei orăşeneşti" un număr
de 73 de persoane62 , între care dr. Gavril Stan,
Augustin Cozma, Coriolan Tămăian, Aurel Ghilea,
Vasile Pop, Vasile Vartolomei, Nichita Farcu, Petre
Drimba, Teodor Pop, Dumitru Neagu, Ioan Pas,
Alexandru Ionas, Ioan Vlad, Victor Petrila si
Romul Pop. Acesta din urmă ia cuvântul, stăruind
asupra spiritului democratic care defineşte compor}amentul politic al P.N.Ţ.-Maniu.
In legătură cu alegerile care trebuie să aibă loc,
se pronunţă ca ele să fie cu adevărat „libere", deoarece vor hotărî soarta poporului român pentru
mult timp, îndemnând femeile ca să-şi „dea voturile" pentru P.N.Ţ.-Maniu. Din nou este formulat
un avertisment cu privire la însemnătatea decisivă a acestor alegeri care - dacă vor fi câştigate de
forţele de stânga - vor marca o cotitură în istoria
noastră, pentru că puterea va fi menţinută, pentru
o perioadă de mai multe decenii, de către comunişti, aflaţi sub directa autoritate şi îndrumare a
Moscovei.
Cel de-al treilea orator a fost Gabriel Ţepelea,
preşedinte al organizaţiei de tineret naţional-ţără
niste din Transilvania şi Banat, care, la rândul său,
„cere alegeri libere", face un scurt istoric al P.N.Ţ.,
,
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Ibidem, f. 389.
Ibidem, f. 390-393.
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îndeamnă tineretul să urmeze exemplul lui Iuliu
Maniu si
acceptă ideea de sacrificiu, cu mentiu'
nea că, totuşi, „pentru noi românii nu sunt atâtea
temniţe care să ne încapă" pe toţi. Au mai facut
interventii
organiza, Ioan Domocos (avocat si
, seful
,
ţiei din plasa Borod), profesorul Augustin Cozma
(responsabil al „resortului cultural" al organizaţiei
judeţene Bihor a P.N.Ţ. Maniu), Popescu Ceica
(avocat şi şeful organizaţiei din plasa Cefa), dr.
Teodor Popa (avocat şi vicepreşedinte al organizaţiei judeţene), Constantin Atanasiu (profesor
şi şeful organizaţiei din plasa Cefa), Ioan Catone
(protopop şi şeful organizaţiei din plasa Tinca),
Ioan Butuc (în numele ţăranilor din Bihor) şi
profesorul Ierugan (cu domiciliul în Bucureşti).
La finalul lucrărilor Congresului a fost intonat,
conform unei practici deja consacrate, imnul
Deşteaptă-te române63 •
Ne-au rămas informaţii şi despre conducerea organizaţiilor bihorene ale P.N.Ţ.-Maniu.
Comitetul judeţean a fost format din:
Preşedinte: dr. Teodor Roxin (avocat)
Vicepreşedinte: dr. Teodor Popa (avocat)
Vicepreşedinte: dr. Romulus Pop (avocat)
Secretar general: dr. Eugen Chiş (avocat)
Secretar general la tineret: Alexandru Ionaş
(profesor)
Responsabilul resortului economic: Alexandru
Vuşcan (avocat)
Responsabilul resortului cultural: Augustin
Cozma (profesor)
Responsabilul resortului de presă şi propagandă:
Alexandru [Vasile] Vartolomei (profesor)
Censor: Teodor Pop (învăţător)
Censor: Teodor Neagu (avocat).
Alături de aceşti intelectuali (şase avocaţi, trei
profesori şi un învăţător), din Comitetul Judeţean
au mai facut parte - ca membri - următorii:
dr. Gavril Stan (preot) - preşedinte al
organizaţiei din Oradea a P.N.Ţ.-Maniu
dr. Augustin Catuna - vicepreşedinte
Gavril [Gabriel] Ţepelea (profesor) - şeful
organizaţiei PNŢ-Maniu din plasa Aleşd;
Ioan Domocoş (avocat) - şeful organizaţiei din
plasa Borod;
dr. Constantin Atanasiu (profesor la Beiuş):
şeful organizaţiei din plasa Cefa
Ceica Popescu (avocat): şeful organizaţiei din
plasa Ceica
Tiberiu Juran (avocat): şeful organizaţiei
Marghita
Petru Mărcuş (director de bancă): şeful

.
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Ibidem, f. 393.
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Beliu
Nicolae Pop (notar public): şeful organizaţiei
Salonta
Iosif Teoran (evacuat din Salonta): şeful
organizaţiei Beiuş

Dr. Augustin Ciavici (avocat din Beiuş): şeful
organizaţiei Tileagd
Andrei Crăciun (profesor din Oradea): şeful
organizaţiei Vaşcău

Catone (profesor în Tinca): şeful
Tinca
Dumitru Neagu (avocat din Oradea): şeful
organizaţiei Centrale64 (Oradea):
O examinare a acestei liste cu persoanele care
au fost alese în conducerea organizaţiei judeţene a
P.N.Ţ.-Maniu ne permite următoarele constatări:
aceasta a fost constituită din 25 de membri
(1 O în conducerea judeţeană, 2 în conducerea
organizaţiei orăşeneşti Oradea şi 13 în
conducerea organizaţiilor din plasele judeţului);
în conducerea organizaţiei judeţene au intrat
numai intelectuali (mai exact 12 avocaţi, 6
profesori, 4 preoţi, 1 învăţător, 1 notar public şi
un director de bancă), dintre care cei mai mulţi
avocaţi (aproape jumătate);
exista, deci, în Bihor o structură organizatorică
temeinică a organizaţiei judeţene a P.N .Ţ.
Maniu, de factură elitară (din care lipsesc
muncitorii şi ţăranii).
De asemenea, în aceeaşi sursă documentară
(din care ne-am informat), care provine din arhiva
judeţenei de partid P.C.R„ se menţionează faptul
că, în 14 mai 1946, existau în Bihor „circa" 8.000
de membri înscrisi
si 3000 de
, ai P.N.T.-Maniu
,
Ioan

organizaţiei

simpatizanţi 65 •
In primăvara anului

.

1946 funcţiona în judeţul
Bihor o componentă judeţeană a P.N.Ţ.-Maniu
bine articulată şi cu un număr important de
membri (care era, desigur, mai mare decât cel consemnat în documentele utilizate până acum). Este
vorba de un factor de opoziţie care a determinat, în
P ermanentă, o reactie ostilă din partea autoritătilor
comuniste (centrale şi locale).
O realizare de succes a acestei organizaţii a
fost şi constituirea Secţiei feminine din Oradea
şi judeţul Bihor, având-o ca preşedintă pe Emilia
Vaida. Dintr-un raport al acesteia reiese faptul că,
după „nenumărate consfătuiri mai mici şi adunări
mai mari", care s-au desfăşurat în casele unor „prietene" (deoarece „spaţiile publice nu erau accesibile"), s-a reuşit constituirea a şase comitete în

.

.

.

sectoarele oraşului Oradea. Aceste comitete de sectoare aveau valoarea celor din conducerea plaselor
(în număr de 13). Acolo unde a fost cazul s-au înfiintat si comandamente de străzi, astfel că, în scurt
timp, s-a creat un „aparat de legătură" în întregul
orasl 66 .
In judeţ au fost organizate comitete de plasă
în Salonta şi Cefa (care erau „cele mai active") şi
s-a continuat cu alte plase, precum şi cu înscrierea de noi membre şi colectarea de cotizaţii (care
erau „benevole"), obiectivul principal fiind ca
„toate româncele din Bihor să devină „partizanele" P.N.Ţ.-Maniu. A sporit considerabil prestigiul Secţiei feminine (sau, altfel spus, organizaţiei
feminine) judeţene Bihor a P.N.Ţ.-Maniu, unul
dintre argumente fiind faptul că „în numeroase
şedinţe ale F. U.M. şi ale P.S.D.-ului local s-a discutat problema combaterii" acesteia, ca „fiind
prea periculoasă". Şi s-a trecut la agresiuni directe.
Şefa organizaţiei din Salonta, Elena Comănescu,
a fost „atacată de o bandă de bătăuşi maghiarocom unişti" la ieşirea de la o reprezentaţie teatrală
românească (sabotată şi aceasta, prin întreruperea
curentului electric). A fost „doborâtă" la pământ,
lovită cu bocancii „până la lăsarea în nesimţire".
De asemenea, o „duzină' de bărbaţi români au fost
67
de aceiasi locuitori sovini ai Salontei.
,,loviti"
'
După instaurarea guvernului dr. Petru Groza,
în urma unor presiuni sov1et1ce, s-a ajuns, în
acelaşi an, ca reprezentanţii celor trei Mari Puteri
(Uniunea Sovietică, S. U.A. şi Anglia) să adopte, la
Moscova (în decembrie 1945), importante decizii
referitoare la situaţia politică din România:
să fie efectuate, în „cel mai scurt timp posibil",
alegeri generale legislative;
să se asigure deplina libertate a acestor alegeri,
pe baza dreptului de vot universal şi secret, cu
„participarea tuturor partidelor democratice
şi antifasciste", care au dreptul să-şi prezinte
„candidaţii proprii";
concomitent, să fie garantată libertatea presei şi
a cuvântului, a religiei şi a asocierii 68 •
Din acel moment (8 ianuarie 1946), când guvernul a făcut cunoscută respectiva hotărâre, s-a trecut
- în ambele tabere (de dreapta şi de stânga) - la activizarea unor preocupări în această direcţie, fiecare
tratând chestiunile de mai sus în raport cu propriile interese politice. Ideea organizării de alegeri a
dominat însă întregul an 1946. Autorităţile, dirijate de sovietici, au căutat să tergiverseze stabilirea

..

.

66

Ibidem, f. 109.
Ibidem.
68
***,România. Viaţa politică în documente. 1946, coordonator Ioan Scurtu, Bucureşti (1996), 70-71.
67

64

65
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Ibidem, dos. 5/ 1946-1947, f. 17-18.
Ibidem.

.

datei alegerilor (ignorând acel angajament, de la
punctul 1, ca acestea să aibă loc „în cel mai scurt
timp posibil'), din raţiunea că momentul oportun
era numai acela când toate condiţiile pentru instrumentalizarea lor, în beneficiul F.N.D., vor fi asigurate. S-au folosit tot felul de manevre. La întâlnirea dr.-lui Zilber (omul de legătură, neoficială, a
Partidului Comunist cu reprezentanţii americani
în Comisia Aliată (Sovietică) de Control), din ziua
de 23 februarie 1946, cu generalul Schuyler, acesta
şi-a exprimat părerea că, în cursul verii, „ne putem
aştepta să aibă loc alegeri suficient de libere" în
România. Cu toate că era „comunist înfocat", el
credea „sincer că national-tărănistii
pro,
,
, vor câstiga
,
babil majoritatea voturilor" 69 •
Termenii acordului de la Moscova (din decembrie 1945) n-au fost respectaţi de guvernul dr.
Petru Groza, mai ales cu privire la cele „patru libertăţi în România", astfel că i-a fost înmânată, la 27
mai 1946, o „vehementă notă de protest", semnată
de Yost Barton Berry, reprezentantul politic al SUA
la Bucureşti. În acest document se „arată că partidelor istorice nu li s-au acordat deplina libertate
în domeniul presei, libertatea de a folosi radioul sau
libertatea de a-şi organiza şi desfăşura campaniile
electorale" 70 (subl.ns. - A.F.). Este reproşat guvernului României faptul că nu este preocupat de
organizarea unor alegeri libere, aşa „cum promisese", fiind totodată invitat să-şi schimbe atitudinea şi să-şi respecte angajamentele.
În 24 iunie 1946 s-a desfăşurat o şedinţă a biroului politic al organizaţiei judeţene a Partidului
Comunist din România, în cadrul căreia Leontin
Silaghi, ca secretar al Regionalei, s-a referit la campania electorală, care urmează a fi împărţită în două
perioade71 (prima: de la 20 iulie; cea de-a doua: de
la 20 iulie - la 1 septembrie 1946). Aşadar, pentru
comunişti a început, la mijlocul anului, campania
electorală.

Dacă, pentru Partidul Comunist şi secondanţii
(între care Frontul Plugarilor şi U.P.M.), cu care
a format B.P.D., nu existau restricţii şi adversităţi,
pentru partidele tradiţionale, de opoziţie, autorită
ţile comuniste au creat un arsenal de dificultăţi şi
practici totalitare. Această realitate este remarcată
de generalul Schuyler, care - în jurnalul său - nota,
la 11 iulie 1946, că în România „posibilitatea unor
alegeri libere" este în curs de dispariţie. lată tabloul
situaţiei acestor partide, creionat cu maximă exactitate de reprezentantul american în Comisia Aliată
săi

6

C.V.R. Schuyler, op. cit„ 303.
Ibidem, 333.
71
Corneliu Crăciun, Proiecte ;i practici electorale în 1946,
Oradea, Editura Logos '94, (2006), 115.
9

70

(Sovietică)

de Control: „... partidele istorice continuă
probleme. Ele nu reuşesc să ţină nici un fel de
întruniri, în afara unora clandestine în case particulare, încă le sunt rechiziţionate automobilele, casele
si, birourile le sunt perchezitionate,
iar unii dintre
,
liderii lor sunt arestaţi. .. , aproape fiecare român,
indiferent de opţiunea sa politică, va recunoaşte Într-o discuţie particulară - că nu mai există nici o
şansă să aibă loc alegeri libere" 72 • Generalul american, excelent informat despre tot ceea ce se petrecea
în capitală şi în întreaga ţară, era convins că „actualul guvern, cu oameni de paie ca Groza şi Tătărescu,
este doar o faţadă, în spatele căreia comuniştilor le
convine să-şi ducă activitatea pentru moment. De
îndată ce guvernul va fi bine înfipt, probabil ca rezultat al viitoarelor alegeri, mă aştept ca adevărata coloratură a regimului să devină mai vizibilă. Fără îndoială,
comuniştii îşi vor da, curând după aceea, arama pe
faţă şi vor începe cu adevărat demersurile de comuni- . '" 73 ( su bi .ns. - A...
F)
zare a ţarzz
După ce au fost interzise manifestările publice
(întruniri şi adunări) ale partidelor de opoziţie
(P.N.T.-Maniu
si
,
, P.N.L.-Brătianu), acestea au
recurs la toate modalităţile practice, pentru a-şi
face cunoscute punctele de vedere, a critica politica guvernului Groza şi, cu deosebire, pe cea a
comuniştilor. Una dintre acestea a fost răspândirea
de manifeste, fiind folosit sprijinul membrilor şi
simpatizanţilor, din care s-au creat reţele clandestine. Ca atare, instituţiile jandarmereşti n-au putut
să împiedice o asemenea activitate (considerată
ilegală), ci au descoperit numai rezultatele ei, adică
au semnalat apariţia concretă a manifestelor P.N.Ţ.
Maniu. Exemplele, sub acest raport, sunt numeroase, astfel că vom reţine doar câteva.
Sectorul de jandarmi din Vaşcău „înainta'', la
6 iunie 1946, Legiunii de Jandarmi Bihor „două
manifeste ale Partidului Naţional Ţărănesc", dintre
care unul se adresa „organizaţiei muncitoreşti" iar
celălalt tineretului naţional-ţărănesc. Ambele au
fost afişate în comuna Vaşcău 74 • La 27 aprilie 1946,
de la acelaşi Sector de jandarmi s-au primit alte
două manifeste. Pe unul dintre ele apărea „portretul lui Iuliu Maniu în caricatură". Acesta era însoţit
de acest text: „Uite bade cum tot vin/Vulturi, corbi
ca din senin/Să răzbune al ţării chin/Al trecutului suspin, /Atacă mereu din plin/Pe Maniu din
Bădăcin'', iar celălalt era intitulat: „Români, vă
cheamă Iuliu Maniu. Vă cheamă constiinta
,
, tării.
,
să aibă

Urmaţi-ne!" 75 •
72

73
74
75

C.V.R. Schuyler, op. cit„ 347.
Ibidem, f. 347-348.
Corneliu Crăciun, Opţiunea Maniu .. „ 87.
Ibidem, 94-95.
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Comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor
transmitea, la 18 mai 1946, Inspectoratului de
Jandarmi Oradea două „manifeste politice care
au fost răspândite (în ultima săptămână-n.n.)
pe teritoriul Legiunei". Este vorba de Chemarea
Partidului Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional
Ţărănesc către femeia română76 • Şeful postului de
jandarmi Dobreşti a descoperit, la 13 iulie, pe
„raza comunei", două manifeste de „propagandă
electorală" 77 manistă.

În ziua de 25 august, studentul Ioan (Gabriel)
(originar din comuna Borod şi unul din
liderii tineretului naţional-ţărănist) a împărţit - în
satul Beznea - un manifest al P.N.Ţ.-Maniu, intitulat Tineri din oraşe şi sate, din şcoli şi uzine (acesta
avea pe colţurile de sus fotografiile lui Iuliu Maniu
şi Ion Mihalache 78 ).
Un caz aparte, de care s-au ocupat jandarmii
bihoreni, a fost cel al locuitorului Mihai Căvăşdan
(originar din comuna Gepiu, de 27 de ani), lăcătuş
mecanic la atelierele C.F.R. Timişoara, şeful organizaţiei tineretului muncitoresc din acest mare oraş.
El a fost surprins răspândind şi afişând manifeste
ale P.N.Ţ. Maniu (în ziua de 13 octombrie 1946),
cu inscripţia „Votaţi P.N.Ţ.-Maniu!'', cu semnul
electoral „Ochiul" 79 • Şeful de post, Gheorghe
Benea, asistat de Gheorghe Pusta (om de serviciu
la primăria comunei Gepiu), l-a anchetat - în 13
octombrie 1946 - pe Mihai Căvăşdan. Ca martor
a fost adus Mihai Şuteu (membru P.C.R.), care a
declarat că l-a văzut pe cel anchetat când a „rupt
un manifest al B.P. Democratice, intitulat Votaţi
soarele" (care era lipit pe un geam al Cooperativei
„Plugarul" din Gepiu). Mihai Căvăşdan a recunoscut că a „răspândit şi afişat personal" pe câţiva
stâlpi de telegraf şi pe unele garduri din comuna
Gepiu, în timpul nopţii, mai multe „manifeste"
cu fotografiile lui Maniu şi Mihalache80 • Recent
a afişat numai un „manifest mic, rotund", cu
Ţepelea

Ibidem, 96.
Ibidem, 116.
78
Ibidem, 152. Pentru faptul că „instituţiile jandarmereşti
nu s-au sesizat de această manifestare", colonelul Ioan Baciu
(comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor) i-a pedepsit
pe plutonierul major Teodor Duţu, şeful Postului de
jandarmi, cu zece zile de arest, şi pe comandantul Sectorului
de jandarmi cu şase zile de arest (Ibidem). Se menţionează,
încă odată, faptul că au fost pedepsiţi „pentru faptul că nu
s-au informat" în legătură cu această activitate manistă, ci
au lăsat ca o asemenea informaţie de valoare „să fie adusă la
cunoştinţă Inspectoratului [de Jandarmi) Oradea de [către] o
persoană necunoscută" (Ibidem).
79
Ibidem, ( 168-169. Din declaraţia acestuia rezulta că, în
urmă cu două luni, a afişat manifeste P.N.Ţ.-iste, cu fotografia
lui Mihalache.
0
"
Ibidem, 169.
76

77

318

semnul electoral ,~Ochiul", pe care scria „ Votaţi
P.N Ţ Maniu" 81 • ln ziua de 8 noiembrie 1946,
în casa locuitorului Avram Roxin, din comuna
Ciumeghiu, jandarmii au „găsit" 49 de manifeste
intitulate Apelul domnului Iuliu Maniu şi 77 de
broşuri cu titlul Scrisori către !on 82 •
Asadar, organizatia J·udeteană Bihor a P.N.T.Maniu a încercat să-şi facă campanie electorală
într-o manieră clandestină, deoarece era interzisă
difuzarea unor materiale de această factură (manifeste, afişe, alte tipărituri). Unele dintre persoanele
care s-au implicat în această activitate propagandistică au fost arestate si
, anchetate, ceea ce demonstrează adevărul că nu au existat condiţii reale de
competiţie electorală liberă, devreme ce forţele de
opoziţie au fost urmărite de autorităţile statului şi
de organizaţiile comuniste, cu scopul de a le împiedica să-şi expună ideile şi criticile la adresa regimului politic din România si, totodată, de a-si anunta
propriul program de redresare a ţării. Î~ aceas~ă
atitudine se pot distinge modalităţi de deturnare
a rezultatelor preconizatelor alegeri, guvernanţii şi
instrumentele de care dispuneau exercitând enorme
presiuni, la care s-a asociat un control de tip poliţie
nesc asupra membrilor partidelor tradiţionale, care
aveau un semnificativ suport electoral. Din aceste
momente a început acţiunea de falsificare a alegerilor.
Având în vedere că „forurile competente" erau
interesate de cunoaşterea situaţiei politice, „într-un
,

81

J

,

)

Ibidem. Două bucăţi din acest manifest s-au găsit asupra

lui.

Ibidem, ( 197. Fireşte, naţional-ţărăniştii au transmis
„manifeste" politice şi altor locuitori, puţine din acestea fiind
depistate de jandarmi (este menţionată şi împrejurarea ci unii
dintre aceştia erau aderenţi ai P.N.Ţ. Maniu şi nu au dovedit
prea mare zel pentru surprinderea celor care desfăşurau
asemenea activităţi, pentru a nu fi pedepsiţi). Mai notăm,
totuşi, câteva cazuri: în noaptea de 1O spre 11 septembrie
1946 au fost afişate, în comuna Beliu, „manifeste electorale
de propagandă cu chipul lui Maniu şi Mihalache" (Ibidem, p
158). Plutonierul Ioan Bâlc (şeful Postului de jandarmi din
comuna Hăşmaş, plasa Beliu, judeţul Bihor) raporta Legiunii
de Jandarmi Bihor faptul că pe „raza" acestei localităţi s-au
răspândit manifeste (în noaptea de 26-27 septembrie 1946)
cu portretul lui Ion Mihalache şi cu textul: „Nu uitaţi: Patria,
Biserica, Coroana, Proprietatea, Libertatea" (Ibidem, 164).
Tânărul Milente Radu a „afişat (la începutul lunii octombrie
1946 - n.n.) pe peretele casei „tatălui" său, situată în satul
Sâc (judeţul Bihor), un „manifest politic al P.N.Ţ. Maniu,
având [pe el] portretele lui Ion Mihalache şi Mihai Popovici"
(Ibidem, 166). Jandarmii din această aşezare semnalează şi alte
forme de rezistenţă a locuitorilor, cum ar fi refuzul acestora
de a fi utilizată vopsea roşie pentru afişele B.P.D., cu semnul
Soarele (Ibidem). De aceea, s-a decis ca să se identifice „toate
elementele reacţionare, care luptă contra reg[imului] democrat şi să fie arestaţi şi înaintaţi Parchetului, cu acre dresate,
[arunci] când comit agresiuni, lipiri de afişe reacţionare (subl.
ns. - A.F.) cu fotografia lui Ion Mihalache" (Ibidem, 167).
82

mod real şi obiectiv", Inspectoratul de Jandarmi
Oradea a transmis tuturor celor cinci legiuni
din componenţa sa (între care şi celei din Bihor)
ordinul 160li1946. Acesta începe cu justificarea
următoare: „pentru a nu mai exista fricţiuni între
organele de poliţie şi organizaţiile politice [democratice], se dispune ca, în fiecare săptămână, şeful
de post şi secretarul B.P.D. să se întâlnească (în
mod obligatoriu) şi să discute despre întâmplările
de ordin politic şi poliţienesc, care au avut loc pe
„raza comunei, după care să stabilească, împreună,
măsuri pentru săptămâna" următoare. Fiecare şef
de post va „întocmi" o notă informativă de colaborare, pe care o va transmite la Sectorul de jandarmi,
acesta având obligaţia să o trimită la legiune83 •
Ordinul acesta stabileşte o colaborare Între reprezentanţii F.N.D.-ului şi cei ai organelor de sigurantă publică, care trebuiau să furnizeze informatii
cât mai exacte şi amănunţite despre toate activităţile desfăşurate de partidele de opoziţie, pentru ca,
ulterior, să se adopte măsuri de reprimare a lor. Ca
atare, posturile de jandarmi au fost instrumentate,
mai ales de la 1 iulie 1946, când s-a trecut la cea
de-a doua fază a bătăliei electorale.
Organizaţiile partidelor tradiţionale au fost obligate de acest context ostil să găsească forme de exprimare publică, de comunicare cu propriii membri şi
susţinători. Sistemul de informare al instituţiilor
, si
, politienesti
,
, era orientat, în princiJ•andarmeresti
pal, pe depistarea, semnalarea şi combaterea consecinţelor acestora. Astfel că, au fost urmărite toate
manifestările naţional-ţărăniştilor bihoreni.
Comitetul organizaţiei F.N.D. din Marghita
solicita, la 12 iulie, să se procedeze „de îndată la
închiderea cârciumilor" locuitorilor Gheorghe
Lazăr (din Chiribiş) şi Miron (din Suplacul de
Barcău), pentru că, în interiorul acestora, reprezentanţii „partidelor de opoziţie" fac propagandă 84 • La
18 iulie, locotenent-colonelul I. Suciu (comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor) ordonă cercetări
şi, ulterior, să se dreseze „acte de dare în judecată'
împotriva celor doi cârciumari 85 •
Inspectoratul de Jandarmi Oradea informa
Postul de Jandarmi Băiţa cu privire la împrejurarea

.

83

.

S.J.B. al A.N.,fand Legiunea dejd. Bihor, dos. 87/1946,
Această circulară a parvenit şi organizaţiilor de partid,
după cum rezultă din Procesul verbal al şedinţei (din 3 iulie
1946) a Biroului Politic judeţean al P.C.R., în cadrul căreia
au fost citite „circularele trimise de către lnsp[ectoratul] de
Jandarmi [Oradea] către roate posturile de jandarmi din judeţ
în legătură cu nonnali:zarea raporturilor dintre organizaţiile
politice şi jandarmerie" (Corneliu Crăciun, Proiecte şi practici
electorale în 1946, ... , 118).
84
Corneliu Crăciun, Opţiunea Maniu, ... , 115.
85
Ibidem, 118.

că, „în urma unui incident întâmplat la Cluj, între
studenti si muncitori" 86 , studentii - reîntorsi acasă
- „duc o actiune antiguvernamentală si manistă" 87 •
De exemplu, un student din comuna Ucuriş,
judeţul Bihor, a scris pe pereţi lozinca: „ Trăiască
regele şi Maniu!' 88 • Pentru a evita, pe viitor, asemenea fapte, se dispune următoarele: se va ţine o evidenţă „a tuturor studenţilor, studentelor, elevi[lor]
şi a eleve[lor] de liceu veniţi la căminurile lor". Mai
mult: „să se urmărească toată activitatea [acestora]
şi pentru toate manifestările de ordin politic să
se ia act si,
atunci când sunt contrarii dispoziti'
unilor sau legilor, să se dreseze acte, raportând şi
Legiunei prin note informative". Prin înţelegere cu
„organele F. N. D .", urma să se intervină „energic'',
pentru ca „diferite semne şi lozinci" maoisto-liberale „să dispară" 89 •
Într-o notă de colaborare (din 26 august) dintre
posturile de jandarmi din Sectorul Vaşcău şi organizatiile F.N.D. aflăm care a fost „situatia politică"
din plasa Vaşcău în perioada 19-25 august 1946.
Au fost consemnate acele „întâmplări" care prezentau interes pentru B.P.D.:
protopopul Aurel Terebenţiu, care era
preşedintele organizaţiei naţional-ţărăniste din
părţile Vaşcăului, a plecat din localitate în 23
august (motivând că este „bolnav"), pentru a nu
lua parte la serbarea organizată în această zi, de
comuniştii locali;
în „timp ce poporul" participa la serbarea de 23
august, câţiva membri ai organizaţiei P.N .Ţ.
Maniu (mai exact: căpitanul în rezervă Ştefan
Popescu, Ioan Gavra şi Constantin Dădârlac,
toţi din Vaşcău), s-au „adunat în casa'' lui Dănilă
Creţ, în care au făcut „propagandă maoistă";
cu „ocazia'' unei reprezentaţii teatrale a echipei
de cultură şi propagandă a organizaţiei de
F.N.D. Vaşcău, din 24 august, unii locuitori
(cum au fost Ştefan Popescu, Ioan Benea, Gh.
Dode, ca şi „alţii" nenominalizaţi în document)
au „manifestat pentru Maniu, strigând „să
trăiască Maniu". Între cei prezenţi se afla şi
învăţătorul Aurel Marica din comuna Cărpinet;
în aceeaşi zi, învăţătorul Ioan Niţă din Perrileni
„a făcut propagandă maoistă în târgul din
J

,

.

,

.

,

.

.

.

Vaşcău";

f. 1.

comercianţii

Dănilă

Creţ,

Petre

Lazăr

şi

Antonio Faur, Realităţi transilvănene în rapoartele unor
francezi (1945-1948), Universitatea din Oradea
(2008), 25-8.
87
Corneliu Crăciun, Opţiunea Maniu ... , 117.
88
Ibidem.
89
Ibidem, 118.
86
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Alexandru Benea nu au acceptat să afişeze
materialele de propagandă electorală distribuite
de B.P.D. 90 ;
atât preşedintele Frontului Plugarilor din
plasa Vaşcău, Alexandru Moş (originar din
satul Câmp), cât şi „preşedinţii de pe sate" nu
desfăşoară nici o activitate 91 .
După constatările aparatului de comandă al
Inspectoratului de Jandarmi Oradea, propaganda
P.N.T. Maniu în partea de nord-vest a Transilvaniei ,
în ultimul timp, a început să aibă o „influenţă
apreciabilă" asupra funcţionarilor şi „cu deosebire,
asupra muncitorilor de la C.F.R.". Se mentionează,
totodată, faptul că „materialul de propagandă" a
P.N.Ţ.-Maniu era transportat şi „difuzat de către
functionarii de la CFR miscare"9 2.
Un exemplu de combativitate ni-l oferă
Alexandru Miron (preşedinte al organizaţ1e1
P.N.Ţ-Maniu din Suplacul de Barcău şi funcţionar
la primăria din aceeaşi localitate), care la „întrunirea politicâ', organizată, în 30 iunie, de către seful
Frontului Plugarilor din Plasa Marghita, i-a rep,licat
acestuia că este necesar să-şi propună „programul
în termeni cuviinciosi" si să renunte la insultarea
conducătorilor partidel~r de opoziţie (Maniu şi
Brătianu), despre care afirmase că ar fi „hoţi, bandiţi,
criminali". Ca urmare la acest incident, „secretarul
F.N.D. din plasa Marghita'' a dispus, la 5 iulie, ca
funcţionarul Alexandru Miron să „fie îndepărtat
din serviciu" 93 . lată, deci, cum a fost tratată intervenţia, corectă şi necesară, într-o chestiune politică.
Nu era permisă nici o formulare critică la adresa
comunistilor
si
F.N.D.-ului.
guvernantilor,
'
,
'
Un caz ieşit din comun a fost cel al profesorului Vasile Tătar, colector de cereale pentru judeţ şi
rudă cu proprietarul morii din Suplacul de Barcău,
la care venea de 2-3 ori pe lună94 . În calitatea
menţionată, acesta „s-a plimbat nestânjenit de
nimeni ... , pe la toate morile si masinile de treierat"
şi s-a folosit de o asemenea ~port.unitate pentru a
face „propagandă de la om la om" (subl. ns. - A.F.)
şi de a recruta membri pentru „organizaţiile politice refractare regimului democrat" 95 , cărora le-a şi

.

.

.

înmânat carnete de membru. Conform informatiei
care i-a parvenit inspectorului de jandarmi, co,lonelul A. Mihalache, acest „individ a fost tot timpul
găzduit de alţi prieteni politici, care au continuat
opera începută de el" 96 . S-a păstrat în arhivele locale
şi un referat (din 26 august) semnat de unul din
jandarmii de la Postul din Biharia, care a fost însăr
cinat să facă investigaţii „informative" cu privire la
Vasile Tătar 97 şi activitatea politică a acestuia în
judeţul Bihor. Ceea ce a aflat coincide cu referirile anterioare: „Sub această mască (de colector de
cereale autorizat-n.n.), poate să facă propagandă ...
fără a fi suspectat de autorităţi, şi aceasta o face
numai de la om la om". O asemenea procedură era
eficientă, fiindcă în această parte a judeţului nu s-a
desfăsurat nici o „adunare" national-tărănistă si cu
toate' acestea „locuitorii din c~muna' Bormubl~cul
de lângă Barcău posedă carnete de membri în
partidul [lui] Iuliu Maniu". Mai mult, acestia au
declarat că nu vor să se înscrie în „partidele democratice" (din B.N.D.), pentru că lor nu li s-a dat
pământ (în urma aplicării reformei agrare) şi că li se
„atribuie prea multe drepturi ungurilor, a[le] căror
orori de la Ip (o localitate situată în apropiere) sunt
încă neşterse" în memoria lor 98 . De altfel, Vasile
Tătar a fost prezent la o adunare a organizaţiei
social-democrate din comuna Suplacul de Barcău,
organizată de preşedintele acesteia, preotul grecocatolic din localitate. La afirmatiile acestuia că se
impun bune raporturi cu „populaţia de origine
maghiară", el a ripostat cu afirmaţia că Marile
Puteri au rezolvat „problema Ardealului" (de
Nord), care a revenit României, asa că nu mai este
momentul de a fi acordate „privil~gii" maghiarilor,
ale „căror masacre [din comuna Ip] se cunosc" 99 de
către români.
Fiind contrariat de faptul că Vasile Tătar, care
avea asupra lui şi „broşuri antidemocratice", a
putut să-şi continue activităţile propagandistice
în beneficiul PNT-Maniu, fără nici o dificultate
din partea jandar~ilor, Inspectoratul de Jandarmi
Oradea a dat un ordin (cu nr. 2151 din 26 august)
ca toţi locuitorii „flotanţi să fie supravegheaţi,
pentru a se vedea dar preocuparea şi rostul lor, în
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Ibidem, 141-142.
Ibidem, 142.
92
Ibidem, 141.
93
Ibidem, 117.
94
Ibidem, 144.
95
Ibidem, 142. Într-un text memorialistic, Gabriel Ţepelea
(unul din cei mai activi lideri naţional-ţărănişti din Bihor),
conchidea că, într-adevăr, activitatea politică a P.N.Ţ. Maniu
„se putea realiza numai de la om la om (subl.ns. - A.F.), în
cadrul unor grupuri de cunoştinţă" (Gabriel Ţepelea, Candidat
pe listele P.NT „Bihor". Anul 1946 - începutul sfârşitului,
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti (1996), 519).
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Ibidem, 143. Pentru că nu i-au controlat activitatea,
Postului de jandarmi din comuna Suplacu de Barcău a
fost pedepsit cu 10 zile de arest iar plutonierul major Petru
Homorogan cu 6 zile (Ibidem).
97
Acesta era „un om impozant, bine făcut, [în] etate de
40-45 ani, părul pieptănat pe spate, jumătate cărunt, poartă
capul descoperit, foarre elegant" (Ibidem, 144). Aşadar, un
„individ" cu personalitate, care facea propagandă „ostilă
guvernului" (Ibidem, 145).
98
Ibidem.
99
Ibidem, 139.
96

şeful

special în această perioadă, când orice nepregătit şi
orice duşman al poporului caută să tulbure liniştea
şi o!dinea publică"' 00 •
Intr-o „dare de seamâ' din 28 august a
Sectorului de jandarmi Aleşd, referitoare la starea
de spirit şi atitudinea populaţiei „rurale" faţă de
apropiatele alegeri, erau consemnate informaţii
cu privire la activitatea partidelor din F.N.D. şi
a partidelor din opoziţie. Aflăm, prin urmare, că
primele, în ultimul timp, „activează intens, trimiţând echipe de propagandă" în aproape toate satele
din partea de sud-est a judeţului Bihor. Agenţi de
la centru au susţinut „discursuri politice" iar în
unele aşezări au fost luate măsuri „de ordin economic şi administrativ" care au vizat „satisfacerea
cerinţelor populaţiei" 101 •

În ceea ce priveşte propaganda partidelor din
aceasta s-a desfaşurat „din om în om, din
convorbiri izolate ale agenţilor de propagandă" şi
prin difuzarea de manifeste. În comunele Bratca,
Borod şi Beznea au fost identificate acţiuni de
factură electorală, la unele dintre acestea participând şi studenţii aflaţi în vacanţă, cum a fost cazul
lui Gabriel Ţepelea, care a „împărţit manifeste
P.N.Ţ-Maniu, la 25 august, în comuna Beznea''.
De fapt, în satele Bratca şi Beznea naţional-ţără
niştii se bucură de o anumită popularitate „şi datorită împrejurării că Ioan Domocoş (o „persoană
marcantă în conducerea" P.N.Ţ) este originar din
Beznea iar Gabriel Ţepelea din Borod. Ambii aveau
„domiciliul în Bucuresti". Ioan Domocos a fost
'
'
arestat, pe motivul că face parte dintr-o „organizaţie subversivă" 102 • Ca efect al muncii propagandistice, în cele trei localităţi (Borod, Beznea şi Bratca)
se „întrevede o victorie a national-tărănistilor",
'
'
'
conchidea locotenentul Virgil Bucşa, comandantul
Sectorului de Jandarmi Aleşd 103 •
Postul de Jandarmi din Tinca trimitea, la 4
septembrie 1946, Legiunii de Jandarmi Bihor,
pe „învinuitul" Gavrilă Luca Laslău (din comuna
Tăut), precum şi dosarul cu acte „dresate" în
urma cercetărilor întreprinse „în legătură cu propaganda facută (de acesta) în contra guvernului şi
opoziţie,

autoritătilor" 104 •

'

Urmărirea de către poliţişti (îndeosebi de către
Chestura Poliţiei din Oradea) şi jandarmi a activităţilor

de propagandă naţional-ţărănistă a avut
unele rezultate, în sensul că au fost depistaţi câţiva
militanţi şi „semnalate" formele lor de manifestare

100
101
102
103
104

Ibidem, 143.
Ibidem, 149.
Ibidem.
Ibidem.

S.J.B. al A.N.,fond Leg. jd. Bh, dos. 38/1946, f. 128.

concretă. Plutonierul Gh. Duţu (şeful Postului
de Jandarmi Bratca) l-a supravegheat „îndeaproape" pe Gheorghe Popa din comuna Lorău
şi a descoperit că zilnic merge prin „comune din
judeţ" şi face propagandă „de la om la om, „ .ziua
şi noaptea'', dăunând prin aceasta „intereselor"
regimului democrat popular. După opinia jandarmului amintit, Gh. Popa ar trebui să fie trimis
într-un „lagăr de internaţi politici", fiindcă pare
a fi „capabil de orice acte de teroare îndreptate
împotriva" 105 autorităţilor.
Este, totodată, de remarcat faptul că, atunci
când jandarmii nu raportau, cu promptitudine, asemenea fapte politice locale, se expuneau unor sancţiuni disciplinare severe. Un exemplu edificator, în
acest sens, ni-l oferă şeful Postului de Jandarmi
din comuna Nojorid, care a trimis Legiunii de
Jandarmi de la Oradea o informare sumară despre
întrunirile politice din Apateu şi Nojorid (din 8
septembrie 1946), la care au „vorbit" naţional
ţărăniştii Moldoveanu (un avocat din Oradea) şi
un profesor din Bucureşti, al cărui nume nu poate
fi descifrat. El se rezumă la precizarea că „totul a
decurs în linişte", fară să răspundă la cerinţele obligatorii într-o situaţie de acest fel, adică: „Nu spune
nici ce a[u] vorbit, nici câţi oameni au luat parte,
nici pe ce bază s-a ţinut întrunirea publică, nici
dacă a fost în local închis, [ori] sub cerul liber, ...
nici ce efect a avut întrunirea şi nici mijloacele cu
care cei de mai sus s-au deplasat la faţa locului" 106 •
Pentru că nu a „complecta[t] raportul" său cu
datele de mai sus, prevăzute în două ordine (din
30 iunie şi 18 august 1946), jandarmul respectiv
a fost pedepsit cu executarea a 1O zile de arest.
Comadantul Legiunii de Jandarmi Bihor a acordat
o atenţie sporită unor manifestări politice de
factura celor la care ne-am referit, de teama autorităţilor comuniste, care erau alarmate de aderenţa
locuitorilor la „politica'' partidelor istorice. De
aceea, a dispus ca sectoarele de jandarmi, începând
din 11 septembrie, să raporteze „zilnic" despre toate
întrunirile partidelor de opoziţie. Raportul urma să
cuprindă un număr considerabil de informaţii cu
privire la:
data când va avea loc sau a avut [loc] deja
întrunirea;
de către cine s-a ţinut şi pe ce bază, în cazul
când aceasta a avut loc în aer liber şi nu în local
închis, conform dispoziţiunilor în vigoare;
numărul aproximativ al participanţilor;
lozincile strigate;
105
106

Corneliu Crăciun, op. cit., 153.
S.J.B. al A.N.,fond Leg. jd. Bh, dos. 66/1946, f. 504.
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atitudinea conducătorilor;
numărul masinii cu care acestia s-au deplasat la
'
faţa locului;
ce efect a avut întrunirea;
starea de spirit a populaţiei în urma ţinerii
întruni [rii];
dacă s-au respectat legile şi dispoziţiile în
vigoare 107•
Toate acestea trebuiau raportate cu o extremă
urgenţă, iar despre momentul iniţial al întrunirilor
să se facă o informare telefonică, pentru a putea
fi luate măsuri corespunzătoare cu privire la evoluţia lucrurilor. Acest ordin circular (cu nr. 1218,
din 1O septembrie 1945) al Legiunii de Jandarmi
Bihor constituie o mărturie de primă însemnătate
cu privire la modul în care aşa-zisul „regim democrat-popular" din România a exercitat un control
sufocant al perioadei care precede desfaşurarea alegerilor, pentru a constrânge la „tăcere" partidele de

.

opoziţie.

Primul jandarm care a fost pedepsit cu 10 zile
de arest, pentru neexecutarea întocmai a ordinului, a fost plutonierul major lştoc, comandantul Sectorului de jandarmi Marghita. Acesta n-a
răspuns la trei puncte dintre cele menţionate în
ordinJ0 8 • Iacă cum au decurs lucrurile: în 21 septembrie a descins, cu autobuzul de Oradea, în satul
Fegernic, avocatul Muc („propagandist al P.N.Ţ.
Maniu"), unde - cu „concursul" învăţătorului
Fortoş - a luat „cont:-ct cu populaţia din localitate", în casa acestuia. ln ziua următoare, împreună
cu „numitul" învăţător, avocatul orădean s-a deplasat în comuna Sârbi, unde au ţinut „o întrunire în
stradă, lângă localul şcoalei primare, la care au participat 30 de persoane". Cu acest prilej, avocatul
Mut a afirmat, printre altele, că „redarea Ardealului
(de Nord) la Conferinţa de pace de la Paris nu se
datoreşte guvernului actual, ci sângelui vărsat de
eroii neamului nostru pe câmpul de luptă" 109 • În
aceeaşi zi, cei doi intelectuali au mai organizat „o
întrunire, însă de durată mai lungă", la care au fost
prezenţi 80 de locuitori 110 •
Tinerii Alexandru Teaha şi Gheorghe Pătroiu,
din comuna Vaşcău, pentru că au interpretat
„cântece revolutionare",
au fost „turnati" de un
'
anume Diţescu (de la P.C.R.) la postul de jandarmi.

.

107

Ibidem.
Este vorba de faptul că n-a precizat locul unde s-a ţinut
„întrunirea politică naţional-ţărănistă, din comuna Burzuc,
numărul maşinii cu care au călătorit prin sate cei implicaţi
în propaganda manistă şi dacă a existat o autorizaţie legală
pentru ţinerea adunărilor" (S.J.B. al A.N.,fond lnsp. Jd.O.,
dos. 36/ 1946, f. 200).
109
Ibidem.
110
Ibidem.
108
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Li s-a fa.cut „urgent" o

percheziţie domiciliară,

după care au fose arestaţi şi „înaintaţi parchetului"
de pe lângă Tribunalul din Beiuş 111 • Pretorul plasei
Vaşcău, Cornel Neagu, într-o conferinţă cu funcţionarii locali, i-a avertizat asupra faptului că, dacă
nu se înscriu într-unul din partidele din B.P.D.,
vor fi „epuraţi" 112 • Divulgarea acestei realităţi i-a
incomodac 113 pe cei care acţionau în virtutea unei
asemenea dispoziţii primite de la superiorii lor din
administratia centrală, controlată de comunisti.
'
Inspectoratul de Jandarmi Oradea a intrat în
posesia a două documente remarcabile 114 pe care
le-au difuzat national-tărănistii
în 1·udetul
,
,
'
, Bihor.
Ne referim, mai întâi, la Chemarea P.N.T.-Maniu,
intitulată Români si românce, care con~ine
- în
'
partea iniţială - cele patru puncte ale deciziei
Marilor Puteri (SUA, Anglia şi URSS), adoptată
la Moscova. La întrebarea: Ce vrem noi în clipele
de faţă?, se dau trei răspunsuri, din care îl reţinem
pe primul: „Vrem să se întipărească în mintea şi
inima fiecăruia, că numai prin lupta tuturora, a
poporului întreg, putem să păstrăm o Românie
democrată, cu depline puteri pentru fiecare cetă
ţean". Sunt, în continuare, menţionate obiectivele
prioritare, în contextul care precede alegerile, ale
membrilor P.N.Ţ.-Maniu:
Să se strângă, cu toţii, în jurul steagului
partidului şi să pretindă, cu toată puterea,
ca guvernul României să „înfaptuiască, fară
amânare" hotărârile de la Moscova.
Să se „lucreze" de la om la om, numai în acest
fel putând fi întărite convingerile politice.
Solidaritate maximă la viitoarele alegeri, cu
orice jertfe, pentru a fi siguri că nu li se poate
„fura voturile".
Efectuarea unui control al listelor electorale,
pentru ca toţi candidaţii naţional-ţărănişti să
apară pe acestea 115 •
P.N.Ţ.-Maniu acuza deschis pe faţarnicii care
încearcă să „sperie cu ameninţări şi cu teroare"
locuitorii ţării.
Cel de-al doilea document este un Apel către
săteni al lui Iuliu Maniu, preşedintele P.N.Ţ.,
într-un moment în care „neamul românesc se

.

.

Ibidem, f. 160-167.
Ibidem.
113
Despre această întâmplare din Vaşcău s-a scris şi în ziarul
Liberalul (nr. 158 din 21 august), sub titlul Ştiri din Vaşcău
Bihor, ceea ce a dezvăluit, la nivel naţional, comportamentul
agresiv al unor reprezentanţi ai P.C.R. ce au propus arestarea
tinerilor care au „fredonat cântece româneşti" (Ibidem, 160).
114
Antonio Faur, Documente inedite despre alegerile din
1946, în Cele trei Crişuri, 1994, nr. 11-12, 3.
'" S.J.B. al A.N., fond lnsp. jd. O., dos. 36/1946,
III

112

f. 276-277.

afla la o grea răscruce". O nouă dictatură „căuta
ce avem mai scump: libertăţile cetăţe
nesti,
' demnitatea românească si
, drepturile noastre
asupra gliei strămoşeşti". Pentru a evita această primejdie, toţi locuitorii satelor trebuie să se prezinte
la vot si să-si păstreze „sufletul ... tare ca stânca" în
'
'
fata
atâtor amenintări
din partea institutiilor
sta,
'
'
tului dirijate de comunişti şi, în ultimă instanţă,
de sovietici. Reţinem şi avertismentul din partea
finală a documentului: „Sub ocrotirea puternică a
Partidului Naţional Ţărănesc şi potrivit cu hotă
rârea luată la Moscova de miniştrii de externe ai
Marilor Puteri - Rusia Sovietică, Statele Unite şi
Marea Britanie-, care au garantat libertatea alegerilor din România, dându-ne seama că în alegerile
aceste se hotăreşte viitorul nostru şi al copiilor noştri,
să arătăm cu curaj vrerea noastră şi să apărăm urna
:_hiar cu preţul sângelui nostru" 116 (subl.ns. - A.F.).
lngrijorarea cu privire la ceea ce se va întâmpla
cu urnele a fost pe deplin justificată, în sensul că
acestea au fost racolate, de către reprezentanţii
autorităţilor (la insistenţele celor din B.N.D.),
pentru a fi schimbat conţinutul real al acestora.
Din documentele existente în arhive, în mare
parte inedite, se degajează şi o altă preocupare a
autorităţilor comuniste subsumate obiectivului
general: pregătirea şi câştigarea (cu orice preţ a alegerilor din toamna anului 1946). Avem în vedere
instituţiile jandarmereşti, al căror program de activitate a fost completat - şi, în apropierea momentului decisiv copleşit - cu obligaţia de a informa
şi lua măsuri coercitive împotriva membrilor (cu
deosebire a celor marcanţi, cum ar fi propagandiştii activi şi candidaţii de deputaţi) partidelor
să răpească

tradiţionale.
Dacă până

în luna mai se mai puteau manifesta
unele rezerve din partea jandarmilor, în sensul că
ei trebuiau să fie neutri faţă de politica timpului,
începând cu ordinul de informaţii (nr. 1024 din 4
mai 1946) al Inspectoratului de Jandarmi Oradea
s-a trecut la impunerea, pe cale oficială, a unei atitudini favorabile forţelor de stânga.
Este inadmisibil
aprecia colonelul A.
Mihalache, inspectorul-şef al acestei instituţii ca,
pentru „acţiunile guvernului să se ia măsuri de
restricţie şi poate chiar de sabotare, iar pentru alte
partide politice (cum ar fi, spre exemplu, P.N.Ţ.
Maniu - n.n.), jandarm(ii) să fie paravan binevoitor şi să le dea concurs, lăsând să se înţeleagă că
nutresc aceleasi idei politice ca si cei cărora li se
dă protecţie ~econdiţionată" 117 • 'într-adevăr, erau
destul de mulţi jandarmi la posturile şi sectoarele
116
117

Ibidem, f. 282.
Ibidem, f. 71.

aparţmatoare Legiunii de Jandarmi Bihor care
manifestau o sinceră simpatie pentru partidele
de opoziţie, chiar o aderenţă la acestea. Din cazurile consemnate în documente reţinem numai
trei, pentru argumentare. Plutonierul major D.
Ofiţeru, şeful Sectorului de Jandarmi din Vaşcău,
semna (la 12 septembrie 1946) un referat, pe care
l-a transmis comandantului Legiunii de Jandarmi
Bihor. În cuprinsul acestuia precizează faptul că
a făcut investigaţii în legătură cu comportamentul plutonierului Ioan Marghitoiu, de la Postul de
jandarmi din localitatea Băiţa (din sudul judeţu
lui Bihor), care le-ar fi spus celor de la acest post
următoarele: „Maniu ne face dreptate, nu Groza,
care caută pe orice cale să ne distrugă ţara'' 118 •
Concluzia celui care a efectuat cercetările este că
plutonierul de jandarmi amintit „se face vinovat"
de insultarea guvernului condus de dr. Petru Groza
si că, în realitate, este „reactionar si îndeamnă sub'
'
'
ofiţerii să nu se încadreze în regimul democrat din
ţara noastră" 119 • Pentru a procura documente incriminatoare, plutonierul major Dumitru Ofiţeru a
chestionat trei jandarmi 120 şi un membru al P.C.R.
din Băiţa 121 , care declara că Ioan Marghitoiu „era
contra democraţiei şi vedea cu ochi răi pe acei care
se încadrau în regimul democratic 122 • La 14 septembrie, plutonierul Teodor Grigore a făcut „propagandă manistă" în faţa unor locuitori din Băile
Felix (Gavrilă Monenciu şi Traian Vereş), înjurând
totodată guvernul 123 •
O situaţie explozivă s-a creat în comuna Batăr
(din judeţul Bihor), calificată de jandarmi drept
„rebeliune", care a avut loc în 4 octombrie 1946.
Practic, în această zi au venit în comună „reprezentanţii" P.C.R.-ului, pentru a proceda la „ştergerea
nedemnilor de pe listele electorale". Fiind informată în legătură cu intenţia respectivă, „populaţia ... s-a adunat, în număr de peste 100 persoane
la primăria comunei, unde sub ameninţare a luat
lista celor şterşi„ ., făcând, în acelaşi timp, [şi o]
manifestaţie contra partidului comunist şi ... [a]
guvernului dr. Groza". Jandarmii din comună „nu
au luat nici o măsură, ba, mai mult, nici nu au ieşit
din post" 124 • Ca atare, într-un referat al ajutorului

Corneliu Crăciun, op. cit., 154.
Ibidem.
120
S.J.B. al A.N.,fond Leg. Jd. O., dos. 29/1946, f. 2460.
Este vorba de plutonierul Ioan Ciobanu (şeful Postului de
jandarmi din Băiţa), sergentul major Gheorghe Raf (şef de
patrulă la acelaşi post de jandarmi) şi sergentul Spiridon
Omer (Ibidem).
121
Numele acestuia era Ioan Butuza (Ibidem).
122
Ibidem.
123
Corneliu Crăciun, op. cit., 168.
124
Ibidem, 171.
118
119
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de comandant al Legiunii de Jandarmi Bihor, din
18 octombrie, doi dintre jandarmi (plutonierul
Gh. Ghelbereu, şeful postului de jandarmi şi plutonierul Aurel Poenaru), „dau de bănuit că au fost
implicaţi în cazul rebeliunei" 125 • S-a constatat că
plutonierul Aurel Poenaru a pus la dispoziţia studentului Dumitru Andor, care a fost „instigatorul
şi capul rebeliunei", maşina de scris a postului, ceea
ce a constituit un cap de acuză extrem de grav. A şi
ajuns în atenţia Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bihor. Primul procuror al acestuia, dr. Aurel Paul,
a investigat incidentul de la Batăr şi a ajuns la
concluzia că: „Instigatorul rebeliunei împotriva
autorităţilor locale şi pentru luare cu forţa a listei
electorale a fost studentul Andor Dumitru, care ...
a desfăsurat si o intensă activitate subversivă împo'
'
triva guvernului„. Totuşi, acest infractor nu a fost
reţinut, ci i s-a dat posibilitatea să fugă sau să se
ascundă'' 126 • Mai mult, acelaşi prim procuror se
arăta revoltat de împrejurarea că lipsesc din dosarul
de cercetare iniţial (realizat de şeful de post Gh.
Ghelbereu) două mărturii (semnate de învăţăto
rul Pavel Simuţ şi locuitorul Florian Bulzan), din
care „rezultă perfect temeinicia acuzei", astfel că în
referatul care a fost înaintat Parchetului „se afirmă
- de către jandarmul menţionat - că nu s-a găsit
nici un martor care să declare că învinuiţii ar fi
adus injurii, ofense sau insulte la adresa guvernului ... cu scopul de a induce în eroare Parchetul" 127 •
Comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor, căpita
nul Ştefan I. Dumitrescu, a formulat această concluzie: „Din studiul dosarului reiese că toţi subofiţerii de la Postul jand[armi] Batăr au dat dovadă de
pasivitate, indolenţă, atitudine antidemocratică,
cochetând cu reacţiunea". În consecinţă, propune
ca plutonierul major Gh. Ghelbereu (şeful postului) să fie „pedepsit şi mutat disciplinar" iar alţi
trei jandarmi (plutonierul Anton M. Petrescu, plutonierul Aurel Poenaru şi sergentul major Mihail
Cazacu) să fie trecuti în rezervă 128 •
În felul acesta, ~oţi jandarmii de la postul din
Batăr au fost înlăturaţi, pentru că nu au executat ordinele autorităţilor şi nu i-au sprijinit pe
125

Ibidem, 172.
Ibidem, 173.
127
S.J.B. al A.N„fond Leg. jd. O., dos. 2811946, f. 1791.
128
Corneliu Crăciun, op. cit„ 194. Legiunea de Jandarmi
Bihor era informară despre împrejurarea că locuitorul Terenre
Cuc, care lucra la o fabrică din Braşov, a venit în concediu,
în satul său narai, unde „a ţinut adunări de oameni pe stradă
(subl.ns. - A.F.)„.facând propagandă reaqionară manisră''.
Şeful postului de jandarmi Sudrigiu se afla de faţă, dar nu l-a
„combătut pe reaqionar cu conrrapropagandă", ci l-a lăsar ca
în „aer liber să facă propagandă manisră" (S.J.B. al A.N„fond
Leg. Jd. O„ dos. 39/1946, f. 17).
126
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comuniştii locali în acţiunea lor propagandistică,
neacceptând să fie instrumentaţi. Răzbunarea a
fost mult peste gravitatea faptelor, pentru că trei
jandarmi şi-au pierdut serviciul (într-un timp
în care era extrem de greu să-ţi găseşti de lucru)
numai datorită neimplicării lor într-un incident
creat de reprezentantii P.C.R., care au avut intentia
'
'
să şteargă de pe listele electorale numele acelor candidati pe care ei îi considerau „nedemni", acestia
'
'
aparţinând partidelor de opoziţie. Era o formă
de eliminare a concurenţei electorale, la care s-a
adăugat cea de epurare administrativă a funcţio
narilor şi jandarmilor care nu executau, cu promptitudine, ordinele venite de la autorităţile centrale
şi locale.
Concomitent, se pretindeau de la aceiaşi angajaţi
ai statului să contribuie la „opera" de propagandă a
BND-ului. Sectorul de jandarmi Salonta transmitea, la 1 noiembrie 1946, un ordin (cu numărul
10870) al Legiunii de Jandarmi Bihor, ca - în timp
de 48 de ore - jandarmii de la cele şase posturi (din
acest sector) să deseneze pe pereţii clădirii postului
lor însemnul electoral al B.N.D., „soarele", precum
si să scrie lozinca: „Votăm soarele" 129 •
' Într-un raport al său, plutonierul Dumitru D.
Dumbravă (şeful sectorului de jandarmi Oradea)
relata despre ceea ce a constatat cu prilejul efectuării, la începutul lunii noiembrie, a unei inspecţii a posturilor de jandarmi din subordine. El nu
s-a limitat la a observa cum stau lucrurile, ci a
desfăşurat o activitate de propagandă în favoarea
B.P.D. Astfel, în satele Sântelec, Hidişelul de Jos
şi Hidişelul de Sus „a stat de vorbă cu mai multă
populaţie, arătându-le înfăptuirile guvernului dr.
Petru Groza şi care sunt intenţiile democratice
(ale acestuia - n.n.) în viitor", ascultătorii fiind
mulţumiţi cu explicaţiile primite sau, altfel spus,
„complet lămuriţi" 130 •
Dacă în Episcopia Bihorului a obţinut aceleaşi
rezultate, la Tărian - în urma unor convorbiri cu
primarul şi notarul satului - a fost surprins de atitudinea locuitorilor care „simpatizează" cu „politica dusă de Iuliu Maniu". În satul Nojorid, din
apropierea oraşului Oradea, situaţia era identică.
Aici, şeful postului de jandarmi nu a depus „destulă
muncă de teren, din punct de vedere educativ (aşa
cum pretindeau autorităţile şi organizaţiile comuniste - n.n.), întrucât majoritatea populaţiei ~i în
prezent (chiar în preajma zilei alegerilor - n.n.)
mai simpatizeaz,ă cu reacţiunea".
Pentru a contracara, într-o oarecare măsură,
această realitate, amintitul jandarm a încercat să
129
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Corneliu Crăciun, op. cit., 192.
Ibidem, 193.

„lămureascâ' populaţia cu pnvue la importanţa
alegerilor din 19 noiembrie 1946 şi a împărţit
manifeste ale BPD, împreună cu jandarmii de la
post, în rândurile locuitorilor din Nojorid, Leş şi
Chişirid 131 •

Apdar, plutonierul Dumitru D. Dumbravă a
devenit agent electoral al B.P.D., pentru a câştiga
încrederea autorităţilor. El ilustrează categoria de
jandarmi care, printr-un oportunism de epocă, a
încercat să se salveze în faţa celor care vor decide
viitorul României.

THE ORGANIZATIONS OF MANIU'S
NATIONAL PEASANTS' PARTY IN BIHOR
(1944-1946)
(Abstract)
Based on some documentary testimonies and reference biography, the author of rhe study carries out a
synthetical reconstitution of the history of the Narional
Peasants' Parry organizations in Bihor (under the leadership of Iuliu Maniu), laying emphasis on rheir main
acrivities (of organization and confrontarion with the
authoriries of the democratic-popular state, especially
after Petru Groza's installation as the Prime Minister of
rhe country). From the presentation of some aspects of
rhis problem it follows the face chat powerful and active
organizations of Maniu's National Peasants' Parry acced
în some areas of Bihor counry (for example în Beiuş and

131

Vaşcău)

from 1944 ro 1946, being real consriruencies
for this historical parry and centres of anti-Communist
resisrance. The first "public meeting" - after seven years
of "interdiction" (from 1938 on) - of Maniu's National
Peasants' Parry în Bihor was held in Beiuş on December
7'h, 1944. Beiuş was "the capital" of the southern part of
the former Bihor counry, the northern part being integrated in the Horthyst Hungary from September 1940
to October 12'h, 1944. This occasion brought about the
reacrivation of this organization among the first ones in
Romania, offering a stimulating example for those în
Transylvania. On the course of this study we recall all
the steps, of some proportion, taken by the organizarions of Maniu's Narional Peasants' Parry in Bihor (especially rhose în Oradea, Beiuş and Vaşcău), as factors of
rhe struggle for the affirmation of the democratic forces,
so subjected to the repressive politics of the pro-Soviet
government in Bucharest chat reached a climax în the
period previous to and especially during the elections of
November 1946. Like în other regions of the country,
measures by means of which a more and more aggressive drafted attack was carried out towards rhe politica!
parties (Maniu's National Peasants' Parry and Brărianu's
Narional Liberal Parry), the main opponents of rhe
new regime supported by Moscow, were also adopted
in Bihor. The struggle for their own existence as well as
for getting some significant results in the elections of
Maniu's Narional Peasants' Parry organizarions în Bihor
draws the attention of rhe present study rhar purs upro-dare some pages of posr-war history rhar were srruck
by rragedy and by an obvious anti-Communisr spirit.

Ibidem, 194.
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SITUATIA
, FINANCIAR-BANCARĂ
IN JUDEŢUL SEVERIN
(1944-1948) (I)
~

Eusebiu Narai'

Cuvinte cheie: finanţe, bănci, monedă, etatizare, judeţul Severin
Mots-clCs: finances, banques, monnaie, etatisation, departement de Severin

A 1 doilea război mondial şi-a lăsat amprenta
.rlasupra tuturor domeniilor vieţii economice,
sociale şi politice din România. Situaţia s-a complicat considerabil după întoarcerea frontului şi transformarea unei părti a rării în teatru de operariuni.
'
'
'
Mai mult, comportamentul trupelor sovietice după
23 august 1944 a condus la instalarea haosului.
Practic, guvernul de la Bucureşti s-a găsit în imposibilitatea de a-şi exercita autoritatea - pentru câteva
luni - asupra unei bune părţi din Moldova, din nordvestul Transilvaniei, asupra portului Constanţa sau a
circulaţiei pe Dunăre. Pe acest fundal se va produce
deprecierea rapidă a nivelului de trai, economia va
fi dezorganizată, satisfacerea prevederilor Convenţiei
de Armistiţiu şi continuarea operaţiunilor pe frontul
de Vest jucând un rol important.
Situaţia va putea fi din plin folosită de extrema
stângă românească- în speţă, de Partidul Comunist
- care, ca instrument al Moscovei, a trecut la sovietizarea ţării. Aceasta este, de fapt, o caracteristică a
tuturor statelor ocupate de Armata Roşie, pierderile pricinuite de război şi sistemul de comunicaţii
deplorabil favorizând sovierizarea 1•
La sfârşitul anului 1944 şi în prima parte a celui
următor, activitatea economică este canalizară, cu
eforturi umane şi materiale deosebire, spre satisfacerea nevoilor frontului, ceea ce a afectat grav
nivelul de trai al populaţiei. Decalajul accentuat
dintre cererea şi oferta de bunuri de consum individual a determinat creşterea spectaculoasă a inflaţiei, extinderea deosebită a „pieţei negre'', apelul la
cartelări/raţionalizări de produse alimentare şi de
alt tip, toate acestea fiind însoţite şi de revendicări

salariale. Nivelul scăzut al resurselor materiale şi
financiare, ca urmare a efortului de război şi a distrugerilor provocate de acesta, dezorganizarea producţiei, datorită stării transporturilor, a celor feroviare
îndeosebi, blocarea devizelor în străinătate, statutul
conferit României prin Convenţia de Armistiţiu, şi
mai ales obligaţiile economice stipulate în aceasta,
precum şi greutăţile inerente procesului de trecere
la producţia de pace a unora din industriile care
au produs pentru război ş.a„ impuneau adoptarea
unor măsuri cu caracter etatist-dirijist, menite să
contracareze sau măcar să limiteze stările de lucruri
extrem de grave si
, să conducă la normalizarea vierii
'
economico-sociale, la sporirea producţiei, redresarea comerţului, a circulaţiei băneşti, ameliorarea
condiţiilor de trai ş.a. Elaborarea unui ansamblu
coerent şi eficient de măsuri în acest sens este întârziată - în bună măsură - de disputele dintre factorii
de putere tradiţionali şi cei sprijiniţi şi/sau impuşi
direct de reprezentanţii U.R.S.S. şi care îşi propuneau orientarea vieţii economico-sociale româneşti
după modelul celei sovietice 2 •
Bugetul de stat se găsea într-o situaţie deosebit
de grea, importantele deficite trebuiau să fie acoperite prin emisiunea monetară a Băncii Naţionale a
României, din care cauză moneda se deprecia şi îşi
făcea loc, tot mai accentuat, inflatia.
Încercarea Băncii Naţionale ~ României, prin
punerea în circulaţie a unei însemnate cantităţi
de aur, sub formă de medalii, care erau vândute
subscriitorilor pentru „împrumutul refacerii naţi
onale", nu a avut succesul scontat, dar a contribuit la accentuarea inflatiei si urcarea generală a
'
'
3
preţurilor •

· Universirarea de Vesr Timişoara, Faculrarea de Lirere,
Teologie şi Istorie, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, e-mail:
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Maria Muresan, Dumitru Muresan, Istoria economiei,
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În a doua jumătate a anului 1944, din cauza
deosebite în care se găsea economia, Banca
Naţională a României a fost obligată să utilizeze
resursele proprii - emisiunea, disponibilităţile
băneşti ale populaţiei, ale bugetului de stat pentru creditarea unor acţiuni impuse de situaţie,
ca: înzestrarea armatei, acţiunile alături de armata
sovietică, îndeplinirea obligaţiilor rezultate din
Convenţia de Armistiţiu, refacerea distrugerilor
pricinuite de război, susţinerea industriei, agricultura şi aprovizionarea populaţiei.
Ca urmare, la sfârşitul anului 1944, creditele
puse la dispoziţia economiei naţionale însumau
65,2 miliarde lei, din care 58,4% reveneau înzestră
rii armatei şi industriei, 23,4% agriculturii, 16,3%
comertului,
1,32% meseriasilor
si 0,48% diversi.
,
,
,
Starea inflaţionistă se accentua: din septembrie
1944 şi până în februarie 1945, preţurile de detaliu
au sporit cu 245%. Veniturile bugetului acopereau
numai a treia parte din cheltuieli, restul de 2/3 fiind
acoperite din împrumuturi ale Băncii Naţionale a
României, prin emisiuni de monedă-hârtie 4 •
În această etapă haotică şi plină de incertitudini, sistemul bancar din România era format din
Banca Naţională a României şi 232 de bănci particulare active, din care 22 bănci mari, cu un capital
de peste 60 milioane lei, 63 bănci mijlocii şi 147
bănci mici.
Printre băncile comerciale mari, cu sucursale
şi agenţii în oraşele în care aveau interese, erau:
Banca Chrissoveloni, Banca Comercială Italiană
şi Română, Banca de Credit Român, Banca de
Credit a Meseriaşilor, Banca Românească, Banca
de Scont a României, Banca Timişoara, Banca
Urbană, Societatea Bancară Română, Creditul
Funciar Rural, Creditul Naţional Agricol,
Creditul Naţional Industrial, Casa de Finanţare
şi Amortizare, Institutul de Credit Românesc şi
Institutul Naţional al Cooperaţiei, Banca Albina Sibiu, Banca Centrală - Cluj, Banca Generală de
Economii - Sibiu şi Braşov.
Băncile din ţara noastră erau organizate şi
funcţionau pe baza „Legii pentru organizarea Ji
reglementarea comerţului de bancă'', din 1939. ln
calitate de Întreprinderi specializate, băncile organizau şi înfăptuiau circulaţia capitalului bănesc de
împrumut.
Băncile comerciale aveau ca mijloace financiare
capitalul propriu, depunerile la termen, depunerile la vedere, depunerile în conturi curente, iar,
suplimentar, prin reescontarea la Banca Naţională
a României a unei părţi din portofoliul de cambii
(bilete la ordin). Creditele băncilor comerciale
stării

)

4

Ibidem, 234.
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reprezentau, de fapt, împrumuturi de capital purtător de dobânzi.
Consiliul Superior Bancar supraveghea comerţul
de bancă, avea personalitate juridică şi funcţiona
pe lângă Banca Naţională a României. După 1948,
Consiliului Superior Bancar i s-a schimbat denumirea în Curtea Superioară Bancară 5 •
Etatizarea Băncii Naţionale a României a fost
vizată de mai multe formaţiuni politice, ca posibilă soluţie pentru controlarea haosului monetar.
Guvernul Petru Groza nu a făcut nici un secret din
această intenţie, iar premierul o va declara public
chiar în campania electorală. Adunarea Deputaţilor
rezultată din alegerile din 19 noiembrie 1946 a
luat în discuţie chestiunea chiar de la început şi, în
lipsa reprezentanţilor opoziţiei, la 20 decembrie a
şi adoptat legea nr. I 056 privind etatizarea Băncii
Naţionale a României cu începere de la 1 ianuarie
1947 (cu 282 voturi pentru şi doar 7 împotrivă) 6 •
Cel mai important centru financiar şi singurul institut de emisiune al ţării a devenit astfel o
pârghie importantă în activitatea de finanţare a
tuturor ramurilor economiei naţionale, asigurând controlul statului asupra tuturor instituţiilor
bancare şi de credit, publice sau particulare, asupra
creditului şi emisiunii de monedă. B.N.R. s-a
transformat într-o pârghie importantă în refacerea
economică a ţării. Ca mandatară a statului, Banca
Naţională urma să asigure dirijarea şi controlul
creditelor, acţiune care se exercita asupra tuturor
băncilor şi instituţiilor de credit. Banca Naţională
putea da orice norme şi instrucţiuni în domeniul
operaţiunilor băneşti şi al creditului7.
Noul consiliu de administraţie al B.NR„ numit
pe termen de 5 ani, format dintr-un guvernator, un viceguvernator şi 8 administratori, oglindea - în general - forţele care formau Blocul
Partidelor Democratice. Consiliul de administraţie era alcătuit din câte 2 reprezentanţi ai P.C.R„
P.S.D„ Frontului Plugarilor şi P.N.L.-Tătărescu,
iar Partidului Naţional-Popular şi P.N.Ţ.
Alexandrescu le reveneau câte un loc. Unul din cei
2 reprezentanţi ai P.C.R. deţinea funcţia de viceguvernator, căruia - în şedinţa din 22 februarie 1947
- consiliul i-a încredinţat sarcina tuturor lucrărilor
si
necesare realizării noii politici de
, instructiunilor
'
credit a B.N.R. şi a statului, precum şi organizarea
serviciilor pentru aplicare8 •
5

Ibidem, 235.
Gheorghe Onişoru, op. cit„ 52-53.
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Ion Alexandrescu, Economia României în primii ani postbelici (1945-1947), Bucureşti (1986), 169.
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Partidul Comunist avea acum la dispoziţia sa
una dintre cele mai importante pârghii economice
ale ţării, ce îi va permite să conducă întreg sistemul financiar spre realizarea propriilor sale scopuri
economice9•
Etatizarea Băncii Naţionale a României a reprezentat primul pas spre dezorganizarea sistemului bancar din România şi denaturarea funcţiilor
normale ale creditului bancar, a capitalului bancar.
În calitate de mandatară a statului, Banca
Natională,
diriJ.ând creditul si exercitând contro•
lui asupra tuturor băncilor şi instituţiilor de credit,
publice şi particulare, a utilizat întregul capital
bancar pentru finanţarea forţată a politicii economice a statului 10 •
Cu toate că la finele anului 1946 şi prima jumă
tate a anului 1947 guvernul a luat unele măsuri
cu caracter economic, lipsurile nu au putut fi înlă
turate, acestea manifestându-se în toate sectoarele
economice, inclusiv în cel financiar.
Banca Naţională a României, prin politica sa
de credite, nu a reuşit să contribuie la stabilizarea
economiei, inflaţia monetară s-a accentuat, iar
lipsa bunurilor de consum pe piaţă a făcut ca indicele puterii de cumpărare să se urce de la 100, în
decembrie 1946, la 1.215,4 în iulie 1947. Cursa
inegală între salarii şi preţuri, lipsa totală de stabilitate a leului, au dus la scăderea nivelului de trai
şi importante perturbaţii în economie. Deficitele
bugetare atingeau cifre ridicate: acestea erau acoperite numai prin emisiune monetară de către Banca
Naţională a României 11 •
Ca urmare a acestei situaţii, la 14 iulie 1947 s-a
votat în Parlament Legea nr. 249 cu privire la controlul utilizării creditelor. Legea amintită prevedea că
acest control se face de B.N.R., ca mandatară legală
a statului român. Erau supuse prevederilor legii
toate întreprinderile bancare şi instituţiile de credit
publice sau particulare, precum şi persoanele fizice
sau juridice, care primeau credite de la aceste Întreprinderi. Băncile şi instituţiile de credit erau obligate
să întocmească si să comunice B.N.R. informatiile
necesare cu privire la situaţia creditelor acordate.
Delegaţii B.N.R„ împuterniciţi special pentru exercitarea controlului creditelor, dobândeau calitatea de
ofiţeri de poliţie judiciară, având sarcina de a urmări
aplicarea legii, iar organele forţei publice erau obligate să le dea concursul la cererea acestora.
În mod concret, controlul era înfăptuit de
B.N.R. prin inspectorii săi, care controlau atât

.

.

.

Keith Hitchins, România. 1866-1947, Bucureşti (1996),
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băncile cărora li se acordau credite pentru a se
constata felul cum erau utilizate, cât si direct
întreprinderile.
Banca Naţională a României dispunea de urmă
toarele organe pentru controlul creditelor. a) corpul
de inspectori de credite, special înfiinţat; b) funcţionarii instituţiilor de credit reprezentate la scont;
c) notarii comunali pentru controlul creditelor
agricole. Cu ocazia controlului făcut în întreprinderi, inspectorii B.N.R. verificau folosirea creditelor primite, posibilităţile de sporire a producţiei,
situaţia stocurilor de produse peste normele admise
etc. Acolo unde se constatau nereguli se propuneau
măsuri concrete pentru înlăturarea lor 12 •
Aceste măsuri, impuse Băncii Naţionale a
României în legătură cu îndrumarea şi dirijarea
creditelor, au dus la dereglarea capitalului bancar,
la înăbuşirea iniţiativei particulare şi la transformarea creditului într-un instrument de finanţare fără
dobândă a acţiunilor dictate de puterea de stat, în
contradicţie cu interesele instituţionale bancare.
Cu toate măsurile luate si actiunile întreprinse,

.

. .

situaţia economico-financiară necorespunzătoare

se accentua; Banca Naţională a României devenise
aproape singura sursă de creditare a economiei.
Împrumuturile, acordate de băncile particulare din
sursele proprii, reprezentau circa 4% din totalul
creditelor acordate în economie.
Circulaţia bănească, preţurile cu amănun
tul, costul vieţii au atins nivele catastrofale: la 14
august 1947, circulaţia bănească era de 48. 451
miliarde lei, faţă de 4.118 miliarde lei la începutul
anului, de 630 ori mai mare decât cea din iunie
1941 (începutul războiului); nivelul preţurilor cu
amănuntul a crescut, faţă de anul 1938, de peste
8.365 ori; nivelul costului vieţii, faţă de aceeaşi
perioadă, a crescut de aproape 5.147 ori.
Bugetul se echilibra greu, recurgându-se la
importante împrumuturi la Banca Naţională.
La 15 august 1947, creditele acordate statului
reprezentau 85,4% din totalul creditelor băncii
naţionale 13 •

Refonna monetară nu mai putea
populaţia aşteptând fixarea datei şi

fi o surpriză,
a regulamentului de schimb. Totuşi, impactul ei se va dovedi
remarcabil, având în vedere şi momentul ales, 15
august 1947, la jumătate de lună după scoaterea
Partidului Naţional Ţărănesc în afara legii şi arestarea lui Iuliu Maniu, I.~m Mihalache şi a celorlalţi conducători ai săi. Incă de la 12 iulie a fost
adoptat decretul-lege pentru instituirea Comisiei
pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară,
12

13

Constantin Olteanu, op. cit„ 33-34.
Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu,

op. cit„ 239-240.
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care era formată din 5 membri, si
, anume presedin,
tele Consiliului Suprem al Economiei Naţionale,
ministrul de Finanţe, ministrul Agriculturii şi
Domeniilor, ministrul Minelor şi Petrolului şi subsecretarul de stat de la Ministerul de Industrie şi
Comerţ. Sub directa supraveghere a lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej au fost pregătite măsurile imediate
necesare demarării stabilizării, calculându-se diversele~ ipoteze de lucru, avantajele şi neajunsurile 14 •
ln asemenea condiţii, la I 5 august I 947 s-a
înfăptuit reforma monetară (bănească). Legea
pentru reforma monetară cuprindea următoarele
prevederi mai deosebite: retragerea din circulaţie,
cu data de I 5 august I 947, a biletelor de bancă,
emise de Banca Naţională şi semnele monetare de
metal, emise de Ministerul Finanţelor, a bonurilor de tezaur, bonurilor de casă, certificatelor de
plată şi bonurilor de înzestrare a armatei, emise
pe baza unor legi; pe data de I 5 august I 947 au
fost puse în circulaţie - având curs legal - bilete
de bancă de câte I 00, 500 şi I .OOO lei, emise de
Banca Naţională a României şi monede divizionare de câte 0,50, I, 2 şi 5 lei de metal şi 20 lei
de hârtie, emise de Ministerul Finanţelor, în limita
plafonului de I 0% din emisiunea totală a Băncii
Naţionale a României.
Conţinutul unui leu, unitate monetară, era de
0,60 mg. aur, cu titlu de 9/ I O, ceea ce însemna
I68.350,I7 lei pentru I kg. de aur. Raportul de
preschimbare s-a stabilit la 20.000 lei vechi pentru
I leu stabilizat 15 .
Reforma monetară a fost gândită şi realizată de
pe poziţii de clasă, conducând la o nouă repartiţie
a venitului naţional prin sterilizarea capitalurilor
băneşti. Suma schimbată era plafonată la 3 milioane pentru salariaţi şi pensionari, la 5 milioane
pentru familiile de agricultori (cu posibilitatea
unui spor de 2,5 milioane pentru cei care predaseră cotele) şi la numai I ,5 milioane pentru cei fără
serviciu 16•
Pregătită în secret, reforma monetară a lovit cel
mai greu clasele de mijloc, care au pierdut sume
enorme din economiile lor; muncitorii şi ţăranii,
deşi li s-a permis să schimbe mai mulţi lei vechi în
noua monedă, au avut şi ei de suferit 17 •
Operaţiile preconizate de legea nr. I 87 I I 5
august I 947 s-au derulat pe baza ratei de schimb de
I leu nou la 20.000 lei vechi (articolul 6), termenul
limită, potrivit articolului 7, fiind 2I august, orele
20. A scăzut spectaculos suma totală de bani aflaţi

în circulaţie, de circa I 7.000 de ori potrivit unor
specialişti, ajungând la 2.842.000.000 lei. Paralel,
printr-o lege specială, particularii erau obligaţi să-şi
convertească aurul si
, valuta în lei stabilizati,
, la paritatea fixată de Banca Naţională a României 18 •
Puterea financiară a băncilor particulare a slăbit,
si
a României a devenit
, astfel Banca Natională
,
aproape singura sursă de creditare a economiei.
Împrumuturile acordate de băncile particulare,
din sursele lor proprii, reprezentau circa 4% din
totalul creditelor acordate în economie, în timp ce
creditele acordate de Banca Naţională a României
erau, în luna august I 947, de 56,80% în industrie,
transporturi şi pentru meseriaşi, 39,70 % în agricultură şi pentru colectări şi 4, I 3% pentru comerţ
şi altele.
Creditele, acordate cu prioritate industriei şi
agriculturii, nu au avut efectul scontat. Astfel, producţia industrială reprezenta 75% din cea a anului
I 938, iar lipsurile s-au menţinut atât în industrie,
cât si în ansamblul economiei 19 •
In anii I 944-I 945 importanţa băncilor din
judeţul Severin s-a diminuat considerabil, datorită devalorizării accelerate a monedei naţionale şi
a orientării firmelor industriale şi comerciale spre
alte surse de creditare20 •
Cu toate impedimentele arătate mai sus, pe
cuprinsul judeţului Severin îşi desfăşurau activitatea numeroase bănci, unele dintre acestea redeschizându-şi porţile în timpul regimului antonescian.
Pot fi amintite, în acest sens, următoarele instituţii
bancare consemnate în cursul anului I945: Banca
Comerţului S.A. Craiova, sucursala Lugoj, cu un
capital social de I 00.000.000 lei (director. Vasile
Popescu); Făgeţana, Institut de Credit şi Economii
S.A. Făget, cu un capital social de 3.000.000 lei
(director. Adrian Olariu); Banca Caraş-Severinului
S.A. Lugoj, cu un capital social de 3.000.000 lei
(director. Nicolae Turcu); Banca Albina, Institut
de Credit şi Economii S.A. Sibiu, sucursala Lugoj
(director. Dumitru Gali); Creditul Bănăţan S.A.
Lugoj, cu un capital social de I O.OOO.OOO lei
(director. Coriolan Novac); Pârvovana S.p.A.
Pârvova, Institut de Credit şi Economii, cu un
capital social de I .OOO.OOO lei (director. Zaharie
Miulescu); Banca Graniţei S.A. Caransebeş, cu un
capital social de 3.000.000 lei (director. dr. Cornel
Corneanu); Cărăşana, Casă de Economii Lugoj,
cu un capital social de I 5.000.000 lei (directori:
Gheorghe Onişoru, op. cit., 62-63.
Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, op. cit., 241.
20
Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale (în continuare SJTAN), fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj secretariat-administrativ, d. 189/1944, f. 4.
1
•

14

15
16

17

Gheorghe Onişoru, op. cit., 60.
Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, op. cit., 240.
Gheorghe Onişoru, op. cit., 62.
Keith Hitchins, op. cit., 577-578.
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19

Rudolf Weichercz şi Nicolae Penescu); Craina
S.p.A. Teregova, Institut de Credit şi Economii,
cu un capital social de 1.000.000 lei (preşedinte:
Petru Stoichescu); Banca Poporală, Institut de
Credit si
, Economii S.A. Caransebes, - cu sucursale
la Teregova şi Mehadia (jud. Severin), Bozovici
(jud. Caraş), Buziaş (jud. Timiş) şi expozituri la
Sacul şi Eşelniţa (jud. Severin), având un capital
social de 10.000.000 lei (director. Isidor Tătariu);
Banca Banatului, Institut de Credit, Economii şi
Comerţ S.A. Caransebeş, cu un capital social de
2.000.000 lei (director. Augustin Munteanu);
Banca Economul S.A. Iablaniţa, cu un capital social
de 1.600.000 lei (director. Nicolae Domăşneanu);
Prima Cassă de Păstrare S. p.A. Caransebeş, cu un
capital social de 5.000.000 lei (director. Norbert
Fischer); Banca Agrară Cluj, sucursala Lugoj (director. Emil Chiffa); Băncile Bănăţene Unite Arad,
sucursala Lugoj (director. Iosif Wolf); Banca de
Credit S.p.A. Orşova (director. Iosif Szal); Banca
de Credit şi Comercială Română S.A. Făget (director. Iosif Novac); Banca din Făget S.p.A.; Comuna
S.A. Căvăran, Institut de Credit şi Economii
(preşedinte: Eftimie Lăpăduş); Mehadia, Cassă
de Păstrare S.p.A. Mehadia (director. Simion
Popescu); Munteana, Cassă de Păstrare S.p.A.
Cornereva (director. Ioan Grozăvescu); Banca
Naţională a României, Agenţia Lugoj (director. Ioan
I. Zaharescu); Banca Timişoarei S.A. Timişoara,
sucursala Lugoj (director. William Rosenfeld);
Banca Timişoarei S.A. Timişoara, sucursala Orşova
(director. Friedrich Dreichlinger) etc. Nu trebuie
omise nici societăţile de asigurări, care se străduiau
să rezolve - prin mijloace specifice - problemele de
natură materială ale locuitorilor din zonă: Dacia
România, sucursala Lugoj (agent:. Hutzl Herbert);
agenţia specială Dacia România, sucursala Orşova;
Franco-Româna, societate anonimă de asigurări
generale, agenţia Lugoj (agent:. Cristof Iosif);
Steaua României, Societate Română de Asigurări
Lugoj, agenţie principală de asigurări (agent:. Haller
Carol); Steaua României, Societate Română de
Asigurări, sucursala Caransebeş, agenţie principală de asigurări (agent:. Ludwig Goldschmidt);
Minerva, societate anonimă de asigurări, sucursala
Lugoj (conducător. Dancs Ladislau); Urania S.A.
Caransebeş, societate de asigurări şi reasigurări
(agent:. Toth Alexandru) 21 •
Băncile populare erau menite să vină în sprijinul
agricultorilor, acordându-le credite - în condiţii
avantajoase - pentru achiziţionarea de seminţe,
unelte agricole etc. Pentru a funcţiona legal,

băncile

populare trebuiau să îndeplinească urmă
toarele condiţii minimale:
a) capitalul subscris să fie de minimum 100
milioane lei pentru cooperativele cu până la 500
membri, majorându-se proporţional cu creşterea
numărului membrilor;
b) capitalul vărsat să reprezinte 30% din cel
subscris;
c) raza de activitate să fie limitată la un cartier
din oraş sau oraşul întreg,, în mediul urban, fiind
mult mai extinsă în mediul rural;
d) numărul asociaţilor să fie de cel puţin 500 22 •
Respectând condiţiile amintite mai sus, la finele
anului 1945 pe cuprinsul judeţului Severin îşi desfăşurau activitatea 7 bănci populare, depinzând
direct de Federala Lugojana din Lugoj: Plugarul
Sinteştean din comuna Sinteşti, având în raza de
activitate cele 29 de comune din plăşile Făget şi
Marginea; Timişul din oraşul Lugoj - cele 48 de
comune din plăşile Lugoj şi Balinţ; Soarele din
comuna Cireşul - cele 17 comune din plasa Sacul;
Graniţa din comuna Teregova - cele 20 de comune
din plasa Teregova; Luceafărul din comuna
Mehadia - 1O comune din plasa Orşova (Mehadia,
Băile Herculane, Pârvova, Petnic, Lăpuşnicel,
Iablaniţa, Plugova, Valea Bolvaşniţei, Globurău
şi Pecinişca); Economia din oraşul Orşova - celelalte 10 localităţi din plasa omonimă (Orşova,
Bârza, Topleţ, Jupalnic, Tufari, Eşelniţa, Dubova,
Plavişeviţa, Ebenthal şi Sviniţa); Banca Populară a
Învăţătorilor din oraşul Lugoj, cuprinzând în sfera
de ~ctivitate întreg judeţul Severin 23 .
In cursul anului 1945 Institutul Naţional al
Cooperaţiei (INCoop - n.n.) a acordat câteva
credite, prin intermediul băncilor populare şi a
sucursalei Lugoj a Băncii Naţionale, pentru refacerea agriculturii din judeţul Severin, afectată
profund de război şi de prevederile Convenţiei
de Armistiţiu. În acest sens, în luna mai 1945
INCoop-ul a alocat un credit în valoare de 25
milioane lei sucursalei Lugoj a B.N.R„ diminuat considerabil în noiembrie 1945, din lipsă
de lichidităţi (1 O milioane lei). De asemenea, la
sfârşitul anului 1945, datorită crizei financiare în
care se zbătea INCoop - ul şi în aşteptarea unor
noi reglementări privind sfera sa de activitate, au
fost anulate creditele iniţiale acordate unor bănci
populare severinene, în valoare totală de 1. 700.000
lei, dintre care: 1.300.000 lei pentru Banca populară Luceafărul din Mehadia, 300.000 lei pentru
Banca populară Domăşneana din Domaşnea (în
22

21

Ibidem, d. 221/1946, f 1-58; Ibidem, d. 222/1946, f.

1-70.

Idem, fond Banca

Naţionalii

a României - sucursala Lugoj,

d. 60/I 938-1947, f 276.
23
Ibidem, f 330-331.
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lichidare) şi 100.000 lei pentru Banca populară
Plugarul Sinteştean din Sinteşti 24 •
Evident, creditarea agriculturii severinene a
fost o prioritate pentru băncile populare şi în anii
1946-1948, după reorganizarea lor şi primirea
unui sprijin mai substanţial din partea statului, prin
intermediul Institutului Naţional al Cooperaţiei.
Alte instituţii bancare au alocat credite substanţiale şi pentru întreprinderile industriale de pe
raza judeţului Severin, în vederea achiziţionării de
materii prime şi utilaje performante. De pildă, în
luna aprilie 1948 firmele Mundus-Borlova-Armeniş
din Caransebeş (sectorul forestier) şi Muschong &
Co din Lugoj (sectorul materiale de construcţii) au
primit fonduri, în valoare de mai multe milioane
de lei, de la Banca Românească S.A. Bucureşti sucursala Caransebes> si Banca Ardeleană S.A.
Or~ştie - sucursala Lugoj 25 •
ln perioada studiată, băncile şi instituţiile de
credit din judeţul Severin au încercat, în limita
posibilităţilor, să crediteze alte sectoare economice,
cu prioritate agricultura şi industria, în condiţiile
crizei profunde în care se afla şi regiunea respectivă.
Majoritatea instituţiilor bancare severinene
erau concentrate în oraşele Lugoj şi Caransebeş,
în mediul rural fiind consemnate o serie de bănci
populare, aflate sub îndrumarea INCoop-ului, de
fapt controlate îndeaproape de către stat.
Vom prezenta, în continuare, detaliat, activitatea celor mai semnificative bănci din Lugoj în anii
I

1944-1948.
Institutul Naţional de Credit Agricol, societate
cu sediul principal în Bucureşti, s-a înfiinţat în baza legii publicată în „Monitorul Oficial"
nr. 76 din 1 aprilie 1937, având un capital subscris
impresionant (I miliard de lei). Conform statutului adoptat în iulie 1937, societatea amintită avea drept obiect- „finanţarea şi îndrumarea agriculturii
cu toate ramurile ei şi prin împrumuturi acordate
pentru producţie şi exploatare, pentru înzestrarea
cu inventar viu sau mort, pentru îmbunătăţiri funciare, pentru comasări şi cumpărarea de pământ,
acordarea de împrumuturi pe gaj de recolte de
cereale, portofoliu şi ipoteci, scont de cambii,
mandate, cupoane de titluri etc.". La data întocmirii statutului, Consiliul de Administraţie includea
şi unele personalităţi liberale, apropiate lui Dinu
Brătianu: Gheorghe Cipăianu (preşedinte); Virgil
Potârcă (vicepreşedinte); Cristea Ionescu, procurist
anonimă

Ibidem, f. 262, 266.
Serviciul Jude~ean Caraş-Severin (Caransebeş) al
Arhivelor Na~ionale (în continuare S.J .C.S.A.N .), fond
Banca Românească S.A. Bucureşti - sucursala Caransebeş, d.

(director general); Al. Alimănişteanu şi Mircea
Costinescu (administratori); Eugen Savu, administrator la B.N.R. (membru) 26 •
În conformitate cu decretul-lege publicat în
„Monitorul Oficial" nr. 263, partea I, din 13
noiembrie 1937, Institutul Naţional de Credit
Agricol era autorizat să înfiinţeze sucursale, respectând integral prevederile Codului Comercial, operaţiune demarată în anul următor.
Statutul societăţii anonime a fost modificat
printr-o decizie a Adunării Generale din 9 decembrie 1937. Schimbările survenite eliminau unele
piedici în creditarea agricultorilor: băncile din
teritoriu, mandatare ale Institutului, aveau dreptul
să acorde credite tuturor categoriilor ţărănimii, cu
proprietăţi cuprinse între 1-50 ha; s-a renunţat la
măsura gajării împrumuturilor; s-a prevăzut posibilitatea ca Institutul să facă operaţiuni specifice
(bancare - n.n.) direct cu agricultorii, prin sucursalele sale. În aceeasi sedintă locul rămas vacant
în Comitetul de Cenzori, în urma demisiei lui
N. Metaxa, a fost ocupat de Gh. Şerban 27 •
Anul 1938 a marcat o intensificare a activităţii
societătii amintite si o aliniere la directiile imprimate economiei naţionale de regimul autoritar
monarhic. Astfel, prin Decretul regal nr. 429 din
10 februarie 1938, C.-T. Teodorescu, fidel „tinerilor" liberali a fost desemnat membru în Consiliul
de Administraţie, în locul lui Eugen Savu.
Societatea bancară si-a extins aria de activitate în primăvara şi va~a anului 1938. În cursul
lunii martie 1938 au fost înfiinţate sucursale în
mai multe oraşe ale ţării: Craiova, Turnu Severin,
Brăila, Galaţi, Buzău, Călăraşi, Slatina, Turnu
Măgurele, Giurgiu, Bacău, Dorohoi, laşi, Bazargic,
Constanţa, Hotin, Cetatea Albă, Chişinău,
Cernăuţi, Arad, Corabia, Cluj, Deva, Satu Mare,
Timişoara, Botoşani, Cahul, Târgovişte, Târgu Jiu,
Caracal, Piteşti, Focşani, Bălţi, lsmail, Tighina,
Alba Iulia, Turda, Blaj, Bârlad, Tulcea, Braşov,
Târgu Mureş, Râmnicu Sărat şi Roman. Şedinţa
Consiliului de Administraţie al societăţii din 6
aprilie 1938 a decis constituirea unor noi sucursale,
la Lugoj şi Râmnicu Vâlcea. În lunile iunie-iulie
1938 s-au deschis alte sucursale în oraşele Dej,
Gravita,
Sighet, Ploiesti, Tecuci, Silistra, Sibiu,
>
Husi, Fălticeni si Orhei. Respectând indicatiile
venite de la sediul central, conducerea sucursalelor era asigurată - în mod exclusiv - de etnici
români 28 •
I

,

I

I

I

I

I

I

I

I
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25

4111948-1949, f. 12-14.
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S.J.T.A.N., fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj firme sociale şi bancare, d. 216, f. nenumerotată.
27
Ibidem, f. nenumerotată.
28
Ibidem, f. nenumerotată.
26

La început, sucursala din Lugoj (ser. Regele Carol
nr. 26) era angajată prin semnăturile conducerii
sale: Tiberiu Popescu - director, Petre Negreanu secretar-contabil şi dr. Victor Lăzărescu - avocat.
La 27 iulie 1938 a fose numită noua conducere a
sucursalei, în funcţia de director fiind desemnat
Ariscid Gabor, iar Ion Bochis a devenit concabil 29 •
În luna martie 1939, I~scicucul Naţional de
Credit Agricol şi-a schimbat titulatura în „Banca
pentru Industrializarea şi Valorificarea Produselor
Agricole" (B.!NA. G.). De asemenea, în baza
decretului-lege din 20 noiembrie 1940 societatea anonimă a căpătat denumirea de „Creditul
Naţional Agricol'. Aceste modificări succesive ale
ciculacurii societăţii au fose determinate de încercă
rile de definire mai clară a scopurilor sale30 •
Sucursala Lugoj a Creditului Naţional Agricol
şi-a dus la îndeplinire obiectivele în timpul regimului antonescian, acordând împrumuturi pentru
ţărănime în condiţii descui de avantajoase. Astfel,
în primele opt luni ale anului 1944 au fose alocate
credite unui număr de 397 agricultori severineni,
în valoare cocală de 33.146.000 lei, o sumă apreciabilă pentru acea vreme. Activitatea de creditare
a agriculturii a fose preluată, începând cu anul
1945, de băncile populare din zonă, dependente
de Institutul Naţional al Cooperaţiei. Pierzându-şi
obiectul activităţii, Creditul Naţional Agricol şi-a
desfiinţat sucursalele din teritoriu şi a intrat în procedură de lichidare 31 •
„Banca Agrară" S.A. Cluj s-a constituie la
data de 1O ianuarie 1920, în baza Decretului-Lege
nr. 3911 din 10 septembrie 1919, în prezenţa
ministrului Industriei si
fostul sef
, Comercului,
,
, al
Resortului de agriculcură din cadrul Consiliului
Dirigent, dr. Victor Bontescu, convocarea adunării
generale fiind publicată în ziarul „Patria". Capitalul
social subscris era de 50.000.000 lei, împărţit în
50.000 buc. acţiuni a 1.000 lei fiecare.
Conform dreptului de control al guvernului stabilit prin statute, din partea Consiliului Dirigent
au fose numiţi - pe termen de 3 ani - următorii
membri în Consiliul de Administraţie: dr. Nicolae
Comşa (prefectul de Sibiu), dr. Aurel Cosma (prefectul judeţului Timiş), dr. Victor Deleu (secretar
general la Cluj), dr. Victor Onişor (profesor universitar la Cluj), dr. Toma Vasinca (prefectul judeţului Hunedoara), iar din parcea membrilor fondatori au fose aleşi - pe termen de 3 ani - următorii:
un reprezentant al Solidarităţii, care a ales pe Ioan
29
30

31

Ibidem, f. nenumerotată.
Ibidem, f. nenumerotată.
Idem, fond Banca Naţionala a României - sucursal.a Lugoj,

d. 26/1925-1947, f. 366.

Lapedacu, secretar general la Cluj; un reprezentant al băncii „Albina" din Sibiu, care a ales pe dr.
Ilie Beu, medic la Sibiu; un reprezentant al Băncii
Centrale pentru Industrie şi Comerţ din Cluj, care
a ales pe Ionel Comşa, secretar general la Cluj; un
reprezentant al băncii „Victoria" Arad, care a ales pe
Axente Secuia din Şiria; un reprezentant al băncii
„Ardeleana" din Orăştie, care a ales pe dr. Octavian
Sglimbea, director la Orăştie; un reprezentant al
Mitropoliei ortodoxe din Sibiu, care a ales pe
dr. Victor Fincu din Sibiu; un reprezentant al
Mitropoliei greco-catolice din Blaj, care a ales pe
dr. Izidor Marcu, canonic la Blaj. De asemenea, în
Consiliul de Administraţie al băncii au fost cooptate personalităţi de prim rang din Transilvania:
dr. Iuliu Maniu (preşedintele Consiliului Dirigent
Cluj); dr. Romulus Boilă (profesor universitar la
Cluj); dr. Valer Moldovan (avocat din Turda); Iosif
Popescu (directorul Administraţiei Financiare din
Cluj); dr. Ioan Pop (avocat la Alba-Iulia); dr. Emil
Haţiegan şi dr. Petre Poruţiu (profesori universitari
la Cluj); dr. Tiberiu Brediceanu (şeful Resortului
ocrotiri sociale Cluj).
Consiliul Dirigent a numit în Comisia de Cenzori
pe următorii: dr. Aurel Nyilvan (avocat la Şomcuta
Mare), dr. Vasile Cjiroiu (profesor la Sighec), dr.
Silviu Dragomir (profesor universitar la Cluj) şi dr.
Mihail Şerban (directorul Academiei de Agricultură
Cluj). Adunarea Generală din ianuarie 1920 a fost
autorizată să completeze Comisia de Cenzori, prin
vot secret. În acest sens, au fose desemnaţi - în
calitate de cenzori - următorii: dr. Sextil Puşcariu
(rectorul Universităţii din Cluj), Constantin Popp
(funcţionar la Sibiu), Iuliu B. Hodoş (director la
Blaj), dr. Lucian Borcia (secretar general la Cluj),
dr. L. Gheorghevici (avocat la Timişoara), dr. Leo
Parasca (medic la Haţeg), dr. Virgil Cioban (asistent la Cluj), dr. Iustin Marşieu (prefect la Arad) şi
dr. Aurel Lazăr (avocat la Oradea Mare) 32 .
„Banca Agrară" S.A. Cluj a fose reorganizată în
urma convenţiei cu statul din 5 mai 1927, putând
înfiinţa sucursale sau agenţii în alee localităţi din
ţară, prin hotărârea Consiliului de Administraţie.
Conform statutelor modificate în 1928, scopulprincipal al societăţii bancare era de a promova dezvoltarea agriculturii, industriei si
în cadrul
, comertului,
,
~xac de legea comercială şi de celelalce legi speciale.
ln baza noilor scacuce, capitalul social a fose majorat
la 55.000.000 lei, împărţit în 55.000 acţiuni cu
valoarea nominală de 1.000 lei fiecare, iar două
treimi din acţiuni trebuiau să aparţină cetăţenilor
români. De asemenea, Consiliul de Administraţie
32
Idem, fond Camera de Comerţ
sociale şi bancare, d. 223, f. 5-6.
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urma să fie alcătuit din 12-18 membri aleşi de
Adunarea Generală, pe termen de 5 ani, cu posibilitatea exercitării a două mandate, însă cel puţin
7 dintre membrii Consiliului de Administraţie
trebuiau să locuiască în Cluj şi 3/4 din membrii
Consiliului să fie cetăţeni români. Directorului
general îi era subordonat întreg personalul societăţii, Consiliul de Administraţie putând numi în caz de necesitate - încă 2 directori executivi,
care să-l ajute pe directorul general în conducerea
societăţii. Comitetul de Cenzori era compus din cel
puţin 5 membri aleşi de către Adunarea Generală
pe termen de 3 ani, 3/4 din membrii Comitetului
de Cenzori trebuiau să fie cetăţeni români, iar atribuţiile cenzorilor erau stabilite prin dispoziţiile
legii comerciale33 •
În anul 1929, „Banca Agrară" S.A. Cluj a fuzionat cu Institutul de Credit şi Economii „Poporul"
S.A. din aceeasi localitate, înfiintată în anul 1900.
'
'
Sucursala Lugoj a „Băncii Agrare" S.A. Cluj a fost
înregistrată la Tribunalul Lugoj la data de 25 septembrie 193l34•
Societatea amintită se confrunta cu efectele
negative ale crizei economice, cu repercusiuni
asupra filialei lugojene. Astfel, în conformitate cu
hotărârile Consiliului de Administraţie al băncii
din 27 ianuarie şi 16 martie 1934 urmau să fie desfiinţate filialele din Timişoara şi Lipova, precum şi
agenţia din Orşova, contopind toate activele şi pasivele acestor sucursale la singura filială menţinută în
Banat, cea din Lugoj, acţiune dusă la îndeplinire
până la sfârşitul lunii mai 1935. Prin această măsură
şi prin concedierea personalului de prisos, conducerea societăţii considera că se vor reduce considerabil cheltuielile de regie şi cele alocate salariilor.
Acceptând dispoziţiile legii pentru lichidarea
datoriilor agricole şi urbane din 7 aprilie 1934
pentru toţi debitorii săi, „Banca Agrară" S.A. Cluj
a suferit, în cursul anului 1934, pierderi în valoare
de 35.270.520 lei. Din această sumă s-au acoperit,
cu dobânzile restante la aceste creanţe, pierderi de
5.933.297 lei şi, cu reducerile de creanţe de 25,50
%stabilite de Comisia de judecare a capacităţii de
plată, pierderi de 15.895.340 lei, mai rămânând
de acoperit pierderi în valoare de 13.441.883 lei.
Pierderile din conversiune au fost estimate, pentru
anul 1935, în baza unui calcul mediu, la suma de
39.114.208 lei 35 •
Situaţia în care se afla banca amintită în anii
1934-1935 a afectat, în mod direct, întreprinderile
industriale afiliate acesteia:
33

34
35

Ibidem, f. 9-11, 13 v, 15 v.
Ibidem, f. 53 v.
Ibidem, f. 22 v.
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I) ,,Iris" S.A. R. pentru industria ceramică Cluj,
la al cărei capital social (2.400.000 lei) banca clujeană participa cu 13.425 acţiuni, în valoare nominală de 1.342.500 lei; alte 3.400 buc. acţiuni,
în valoare nominală de 340.000 lei, au ajuns în
proprietatea „Băncii Agrare" Cluj în luna ianuarie 1935, după ce s-a stins definitiv litigiul pe
care societatea „Cărămidăria Oraşului" l-a avut cu
Banca Ardeleană, la care au fost depozitate aceste
acţiuni.

2) „Cărămidăria Oraşului" S.A. Cluj, la al cărei
capital social (3.504.000 lei), societatea bancară
clujeană participa cu suma de 3.496.000 lei.
3) Institutul de Arte Grafice „Ardealul" Cluj, la
al cărei capital social (200.000 lei), participaţia
băncii clujene era de 5.605 buc. acţiuni, în valoare
nominală de 140.125 lei.
De asemenea, Banca Comerţului din Turda, la al
cărei capital social (5.000.000 lei) societatea amintită participa cu 5.176 acţiuni, în valoare nominală
de 2.588.000 lei, a înregistrat pierderi însemnate,
în urma legii lichidării datoriilor agricole şi urbane
din 7 aprilie 1934 şi, în consecinţă, a semnat un
acord cu creditorii pentru reducerea creanţei lor cu
50 %, acord rămas definitiv36 •
Capitalul social al Centralei din Cluj s-a
menţinut neschimbat în perioada 1934-1939
(55.000.000 lei), cunoscând o reducere semnificativă în anul 1946, datorită diminuării activităţii
sale în teritoriu (41.250.000 lei). Beneficiul net a
înregistrat o creştere spectaculoasă, pe fondul unui
climat economic sănătos: de la 35.358 lei (1934) la
51O.735 lei (1939) 37 •
Sucursala din Lugoj a „Băncii Agrare" S.A. Cluj
nu avea capital propriu, însă Centrala i-a pus la
dispoziţie un fond de creditare, estimat la valoarea de 4.431.981 lei pentru perioada 1931-1941.
Acordarea de fonduri destinate aceluiaşi scop a
continuat în anii următori, însă informaţiile în
acest sens sunt relativ puţine 38 •
Activitatea de creditare depusă de sucursala
Lugoj a băncii amintite s-a dovedit foarte complexă.
Astfel, până în anul 1938 au fost alocate împrumuturi ipotecare pentru 732 familii din localităţile:
Zgribeşti, Zorlenţu Mare, Coşteiu Mic, Coşteiu
Mare, Dragomireşti, Ohaba Lungă, Brebu, Vişag,
Scăiuş, Zorlenţu Mic, Hodoş, Ticvaniul Mare, Jena,
Oloşag, Lăpuşnic, Pogăneşti, Balinţ, Valeadeni,
Jupa, Lugoj, Jabăr, Honorici, Ezeriş, Cutina,
Bara, Lugoşel, Bârna, Boldur, Drinova, Găvojdia,
Valeaboului, Fârliug, Silha (persoane fizice) şi pentru
36

37
3
"

Ibidem, f. 23.
Ibidem, f. 23 v, 24, 44.
Ibidem, f. 53.

„Fondul diecezan greco-catolic" din Lugoj (persoană
De asemenea, până la începutul anului
1947 au fose acordate credite cambiale cu giranţi
mai mulcor persoane fizice din localităţile: Criciova,
Zgribeşci, Honorici, Lugoj, Pogăneşci, Coşceiul
Mare, Racoviţa, Zorlenţul Mic, Timişoara, Apadia,
Valea Boului, Secaş, Brebu, Cârnecea, Ticvaniul
Mic, Ticvaniul Mare, Lugojel, lzgar, Vişag, Beiuş,
Mâcnic, Ohaba - Forgaci, Sacu Mic, Scăiuş, Oloşag,
Fârliug, Tapia, Nevrincea, Dragşina, Cucina, Balinţ,
Ciresul, Zorile, Remetea-Luncă, Buzias, Chizăcău,
'
'
Valeadeni,
Găvojdia, Valeapai, Hiciaş, Boldur,
Mercina, Vărădia, Peşcere, Bechausen, Hodoş,
Gruiu, Belinţ, Lipova, Darova, Jicin, Soceni, Bocşa
Montană, Bara, Sălbăgel, Drinova, Bârna, Măguri,
Margina, Vărădia de Mureş, Forocic, lablaniţa,
Ruginosu, Drăgoesti, Teregova, Susanovica, Sasca
Montană, Ostrov, Feldioara, Jdioara, Ramna,
Răchita s.a.m.d.; au primit fonduri de acelasi cip si
'
'
'
unele persoane juridice, precum: Episcopia grecocacolică Lugoj şi cabinetul de avocatură al doctorului Sulică din aceeaşi localicace40 •
Printre debitorii în conversiune ai sucursalei Lugoj, în perioada 1934-1947, se numărau
350 persoane, de profesii diferite (agriculcori,
comercianţi ş.a.m.d.), cu domiciliul în localităţile: Bârna, Băuţarul de Sus, Balinţ, Căvăran,
Cireşul, Bechausen, Darova, Cucina, Fârliug,
Dobreşci, Găvojdia, Herendeşci, Honorici, Oloşag,
Ruginosu, Sacu Mic, Racoviţa, Sălbăgel, Scăiuş,
Ticvaniul Mare, Teregova, Zorlenţul Mare, Zorile,
Bara, Chizăcău, Coştei ecc. 41
Deţinem informaţii despre împrumuturile acordate de „Banca Agrară" S.A. Cluj - sucursala Lugoj
în anii 1944 - 1945, orientate cu precădere spre
agriculcură şi industrie. Alee credite au fose destinate aprovizionării publice, „românizării" economiei şi investiţiilor. Vom prezenta, în continuare,
defalcat, situaţia creditelor acordate de sucursala
amintită în perioada 1944-1945:
a} în lunile ianuarie - august 1944 - 50 împrumuturi, în valoare cocală de 5. 7 41. 900 lei, dintre
care: 22 împrumuturi în sumă de 2.002.900 lei
pentru investiţii agricole şi pentru cumpărarea de
materii prime industriale, un împrumut în valoare
de 200.000 lei pentru aprovizionarea publică, 6
împrumuturi în valoare cocală de 1.860.000 lei
pentru „românizarea" economiei şi 21 împrumuturi în valoare cocală de 1.679.000 lei pentru
investi ţii;
juridică) 39 .

)
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Idem, fond Banca Agrarii Cluj-sucursala Lugoj, d. li 19001934, f. 1-65; Ibidem, d. 37/1917-1938, f. 1-250.
40
Ibidem, d. 17/1908-1947, f. 1-300.
41 Ibidem, d. 64/ 1934--1947, f. 1-250.
39

b) în anul 1945 - 99 împrumuturi, în valoare
de 15.017.900 lei, dintre care: 36 împrumuturi în sumă de 4.773.900 lei pentru investiţii agricole şi pentru cumpărarea de materii prime
industriale, un împrumut în valoare de 200.000 lei
pentru aprovizionarea publică, 6 împrumuturi în
valoare cocală de 1.860.000 lei pentru „românizarea" economiei şi 56 împrumuturi în valoare cocală
de 8.184.000 lei pentru invesciţii 42 •
Prezintă interes si enumerarea celor 1.576
'
acţionari ai băncii clujene: după originea etnică 1.503 români (53.013 acţiuni), 35 germani (1.032
acţiuni), 33 evrei (944 acţiuni), 4 maghiari (8
acţiuni) şi 1 sârb (3 acţiuni); în funcţie de cetăţenie
- 1.229 cetăţeni români (44.067 acţiuni) şi 247
cetăţeni maghiari (10.933 acţiuni); după categorii
- 72 bănci (12.078 acţiuni), 5 Întreprinderi (4.241
acţiuni), 170 biserici şi fonduri bisericeşti (4.782
acţiuni), 38 fundaţii de binefacere culcurale (2.231
acţiuni) şi 1.291 particulari (31.668 acţiuni) 43 .
Încă de la înfiinţare, sucursala Lugoj număra,
printre acţionarii săi, persoane fizice şi juridice din
Ardeal şi Banat: Banca „Albina" Sibiu; Societatea
de cântări „Armonia" din Ticvaniul Mare; preotul
unic Cornel Başiu din Coşceiul Mare; preotul unic
Ioan Bejan din Ticvaniul Mare; bisericile unice din
Haţeg, Petrila - Lonea, Petroşani, Ticvaniul Mare
si Timisoara; Alexandru Buibas, director de bancă
'
'
'
la Timişoara; Iuliu Buzdugan, notar comunal la
Berzovia; dr. Alexandru Coca, consilier la Curtea
de Apel Timişoara; Biblioteca Diecezană Lugoj;
dr. Fabius Gheleşan, avocat în Lugoj; corul unic
„Lira" din Lugoj; dr. Victor Nemeş, judecător, şef
de ocol la Baia de Criş; dr. Alexandru Nicolescu,
episcop de Lugoj; Reuniunea învăţătorilor români
uniţi din Lugoj; notarul Ieronim Văcariu din
Lugoj; dr. Simeon Tamaşiu, avocat şi director executiv la banca „Vatra'' Cluj; P.S. Ioan Boroş, arhiereu din Lugoj; „Banca Centrală pentru Industrie
şi Comerţ" S.A., filiala Haţeg; dr. Ioan Balcescu,
director general la Societatea U.D.R. (reprezentanta Timisoara); Biserica unică Arad; dr. Trifon
'
'
Laţia, avocat din Lugoj; dr. George Muntean, protopop român unic din Timişoara; dr. Cornel Neş,
medic-şefia Beiuş; dr. Iacob Radu, prelat papal din
Oradea Mare; dr. Eugen Tătar, avocat din Deva;
Ioan Ţincu, protopop unit din Lugoj; dr. Aurel
V-aleanu, avocat din Lugoj ecc. 44 •
totală

Idem, fond Banca Naţional.ii a României - sucursala Lugoj,
d. 7111938-1947, f. nenumerotată.
43
Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj - firme
sociale şi bancare, d. 223, f. 53.
44
Idem, fond Banca Agrară Cluj S.A. - sucursala Lugoj,
d. 49/1926-1945, f. 1-200; Ibidem, d. 50/1926-1945,
f. 1-200.
42
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Depunerile spre fructificare la sucursala Lugoj
a „Băncii Agrare" S.A. Cluj au atins cifre apreciabile până în 1948, data desfiinţării sale. Astfel,
printre deponenţi figurau: Ioan Boroş (Parohia
greco-catolică Lugoj), Reuniunea învăţătorilor
greco-catolici Lugoj, Casa Diecezană Lugoj, Iuliu
Birou (Ticvaniul Mic), Cancelaria Diecezană
Lugoj, Sedria Orfanală a judeţului Caraş-Severin
(până la reforma administrativă din 1925 n.n.), Fondul scolastic greco-catolic Timişoara,
Reuniunea de lectură Ticvaniul Mare, „Minerva"
Lugoj, Reuniunea femeilor greco-catolice Lugoj,
Biserica greco-catolică Galaţi, Cercul didactic
Lugoj, dr. V. Frenţiu (Lugoj), „Foaia Diecezană"
Lugoj, Arhiva judeţeană Lugoj, Liceul „Coriolan
Brediceanu" Lugoj, „Sionul românesc" Lugoj,
Fundaţia „Dr. Gavrilă Suciu" Lugoj, societatea
„Crucea Roşie" Lugoj, „Humanitas" Lugoj, societatea „Casina română" Lugoj, Şcoala Normală de
Stat (fete) Lugoj, Federala „Mihai Viteazul" Lugoj,
Biserica greco-catolică Arad, Episcopia română
unită Lugoj, Secţia Tutelară a Tribunalului Lugoj,
Asociaţia funcţionarilor publici din Ardeal şi Banat,
Reuniunea învăţătorilor Lugoj, Corul greco-catolic Timişoara, Muzeul judeţean Lugoj etc. 45 .
Deşi nu dispunea de capital propriu, sucursala
Lugoj a băncii amintite a realizat o cifră de afaceri
relativ constantă, de 524.200 lei anual 46 •
În ceea ce priveşte conducerea societăţii bancare
amintite au fost înregistrate o serie de schimbări
la nivelul Centralei şi la filialele din teritoriu.
De pildă, la sfârşitul anului 1934, Consiliul de
Administraţie al Centralei (Cluj - n.n.) era format
din: dr. Octavian Prie (profesor la Academia
Comercială Cluj) - preşedinte; Ion Agârbiceanu
(canonic, Cluj), dr. Zaharie Boilă (ziarist şi avocat,
Cluj), dr. Elie Dăianu (protopop în pensie, Cluj),
dr. Silviu Dragomir (profesor universitar, Cluj), dr.
Aurel Socol (avocat, Cluj), dr. Emil Haţieganu (fost
ministru, profesor universitar, Cluj), dr. Simion
Nemeş (avocat, Cluj), dr. Sebastian Nicolau
(profesor, Academia Comercială Cluj) şi Virgil
P. Râmniceanu (inginer, Pardoşi) - membri. De
asemenea, din Comitetul de Cenzori fa.ceau parte:
Valeriu Ghircoiaş (subdirector la Banca „Albina",
sucursala Cluj) - preşedinte; Vasile Dancu (profesor, Şcoala Normală Cluj), Valer Corfartu (procurist, Cluj), Aristide Gabor (procurist, Banca
Comerţului Turda) şi Petre Simu (profesor,
Liceul „Gh. Bariţiu" Cluj) - membri 47 • La înce-

putui anului 1940, Consiliul de Administraţie al
Centralei era alcătuit din: I. Enescu - director executiv, Adrian Lazăr - subdirector (contabil autorizat), Ion Agârbiceanu, dr. Sebastian Bornemisa,
Emil Haţieganu, Simion Nemeş, V. Candrea, dr.
Sebastian Nicolau, dr. Hossu, Emil Prie şi Petru
S. Simu; în acelaşi timp, Comitetul de Cenzori era
reprezentat prin: V. Ghircoiaş - preşedinte (expert
contabil), dr. Gheorghe Dragoş (expert contabil),
dr. Valer Moldovan, dr. I. Aleman şi C. Lazăr (contabil autorizat) 48 •
Ultimele informaţii d_espre conducerea Centralei
datează din anul 1941. In acest sens, din Consiliul
de Administraţie fa.ceau parte: dr. Emil Haţieganu
- preşedinte (Cluj); dr. Vasile Sava-vicepreşedinte
(Cluj); dr. Silviu Dragomir (Sibiu), dr. Ştefan T.
Hossu (Cluj), dr. Victor Pop (Cluj), dr. Simion
Nemeş (Cluj) şi Petre Simu (Cluj) - administratori; Adrian Lazăr (Cluj) - director. Comitetul de
Cenzori era format din: Valeriu Ghircoiaş (Cluj)
- preşedinte; Ioan Buzea, dr. Liviu Lazăr, dr. Aurel
Soc_ol şi dr. Aurel Stănescu (Cluj) - membri 49 •
In conducerea sucursalei Lugoj au survenit
puţine modificări, considerându-se că activitatea acesteia este gestionată în mod corespunzător;
desigur, uneori a fost vorba şi de opţiunea personală
a câtorva membri din conducere. Până la desfiinţa
rea sucursalei conducerea sa a fost asigurată de Ilie
Melca (diriginte), absolvent al Şcolii Superioare
Comerciale, numit în funcţie la 11 august 1931 şi
dr. Nicolae Brânzeu (cenzor), doctor în teologie,
desemnat pentru acest post la 20 noiembrie 1930.
Pentru o scurtă perioadă de timp (1941-1942), în
Comitetul Administrativ al sucursalei au fost cooptaţi
Romulus Boldea şi Nicolae Munteanu, Emil Chiffa
suplinindu-l în activitatea sa pe Ilie Melca, în calitate de diriginte. Cu toate că Ilie Melca a fost mobilizat pentru lucru în anii 1944-194 5, Ministerul
Industriei şi Comerţului sau C.A.S.B.I. nu au procedat la numirea unui administrator de supraveghere
pe lângă sucursala amintită, pornind de la premisa
că întregul personal era format din etnici români 50 •
Personalul sucursalei s-a menţinut constant în
anii 1931-1944, exceptând perioada 1941-1942,
numărând 5 salariaţi, dintre care: personal adminis-

45

48

46

49

Ibidem, d. 4111920-1948, f. 1-250.
Idem, fond Camera de Corner{ şi Industrie Lugoj - finne
social.e şi bancare, d. 223, f. 82.
47 Ibidem, f. 21 v.
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trativ superior - 2, personal administrativ inferior 2 şi personal asimilat cu lucrătorii necalificaţi - 1. În
anii 1946-1948, numărul salariaţilor s-a redus la
3, reprezentat exclusiv de personalul administrativ
superior (I) şi inferior (2) 51 •

50
51

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f.
f.
f.
f.

44.
53.
53, 79, 82, 87.
82-84, 87.

Starea financiară a sucursalei Lugoj era ilustrată
prin salarizarea angajaţilor săi. Se constată o creş
tere semnificativă a salariilor la toate categoriile
de personal, determinată de inflaţie, salariile fiind
diferenţiate în funcţie de vechime. Astfel, în perioada 1942-1944 au fost consemnate următoarele
cifre, destul de elocvente: în anul 1942- personalul
administrativ superior primea salarii lunare medii
cuprinse Între 2.300 - 14.978,33 lei, personalul
administrativ inferior (funcţionari) - salarii medii
lunare Între 5.833,33 - 7.678,50 lei, iar personalul asimilat cu lucrătorii necalificaţi - 2.395,83 lei;
în primul trimestru al anului 1944 - personalul
administrativ inferior primea salarii medii lunare
Între 9.966,66 - 76.475,66 lei (nu mai exista personal administrativ superior, pe motivul reorganizării personalului în teritoriu - n. n.), iar personalul
asimilat cu lucrătorii necalificaţi - 15.000 lei 52 •
Funcţionarii sucursalei erau sprijiniţi şi de
Serviciul Economic Judeţean, familiile lor primind
cartele de îmbrăcăminte în cursul anului 1948 53 •
Deşi nu mai deţinem alte informaţii privind
activitatea sucursalei Lugoj în anul 1948, diminuarea personalului şi reducerea fondurilor alocate
creditării ne îndreptăţesc să considerăm că şi-a
închis porţile în vara anului 1948.
Banca Poporală „Lugojana" S.A. Lugoj s-a
constituit la 14 ianuarie 1883. De altfel, la 23
octombrie 1882 Consorţiul de fondare a lansat
o invitaţie pentru subscripţie la fondarea băncii
amintite, împreună cu prospectele privitoare la
obligaţiile stabilite. Conform dării de seamă, pe
lista de subscripţie figurau 2.000 bucăţi acţiuni la
valoarea nominală de câte 50 forinţi (austro-ungari
- n.n.). Din aceste acţiuni, 1.573 bucăţi reprezentau participaţia Cooperativei de Credit „Lugojana"
(în valoare totală de 49 .134 forinţi), fiind depusă
în numerar - pe lângă cotizaţia de fondare suma de 7.860 forinţi (echivalentul a 427 buc.
acţiuni). Atât participaţiile, cât şi plăţile efectuate
în numerar au fost depuse la Cassa Cooperativei
de Credit „Lugojana". După adoptarea proiectului
de statut, Adunarea Generală din 14 ianuarie 1883
a declarat constituită Banca Poporală „Lugojana"
S.A. Lugoj, cu un capital social de 100.000
forinţi, împăqit în 2.000 buc. acţiuni cu valoarea nominală de 50 forinţi (la paritatea austriacă),
fiind depusă în numerar suma de 56.994 forinţi.
Direcţiunea băncii (cu un mandat de 3 ani) era
formată din principalii fondatori: Adolf Auspitz,
Georg Alfoldy, Israel Auspitz, Ştefan Blasko, Franz
52
53

Ibidem, f. 82-84.
Idem, fond Banca Agrară Cluj S.A. - sucursala Lugoj, d.

2211910-1929, f. 104.

Karl, A.S. Popovits, Marcus Popper, Fabius Rezei,
Heinrich Rechner, Nicolaus Scheiszler, Johann
Schneider şi Josif Iorga. Tot acum a fost desemnat
- pentru o perioadă de 3 ani - preşedintele băncii,
în persoana lui Emerich Jakabffy şi vicepreşedintele
societăţii bancare amintite (dr. Philipp Neumann).
De asemenea, din Consiliul de Administraţie făceau
parte: Simion Stoianovits, Miklos Jakabffy, Moritz
~opper, Bela Gidofalvy şi Kornel Podhradtzky.
In aceeasi sedintă, Directiunea Băncii Poporale
„Lugojana" S.A. Lugoj a fost investită cu puteri
nelimitate pentru ca, în numele Adunării Generale
a băncii menţionate mai sus, să încheie contractu!
de fuziune cu Cooperativa de Credit „Lugojana",
urmând ca toate cheltuielile să fie suportate de
Banca Poporală „Lugojana'', iar averea cooperativei de credit amintite să fie preluată pe baza unui
inventar, respectând dispoziţiile din legea comerci,

J

J

•

ală maghiară 54 •
Deşi capitalul social a ajuns

la cifra de 6.000.000
lei în anul 1930, criza economică şi-a pus amprenta
- în mod negativ - asupra activităţii băncii. Ţinând
seama de o serie de factori obiectivi (pierderile
suferite în decursul anilor 1931-1934, în valoare
de 1.781.963 lei; cheltuielile de regie impresionante; dispoziţiile legii din 7 aprilie 1934, care
acorda debitorilor termene lungi de plată; îndemnurile privind lichidarea imediată a Băncii Poporale
„Lugojana" venite din partea Băncii „Victoria'' S.A.
Arad - Sucursala Timişoara, principala acţionară şi
cel mai mare creditor al băncii lugojene), Comitetul
de lichidare al băncii amintite a fost nevoit să decidă
lichidarea definitivă a Institutului prin vânzarea
benevolă - la licitaţie publică - a tuturor activelor
disponibile, în valoare totală de 206.074 lei, dintre
care: 1O buc. acţiuni Lipova - 100 lei, portofoliul
de cambii - 11.001 lei, creanţe în cont curent 26.402 lei, creanţe în conversiune - 106.700 lei,
mobilier - 35.000 lei etc. La licitaţia din 25 mai
1935 Banca „Victoria" a mai cumpărat stocul cambiilor reescontate de Banca Poporală „Lugojana'' la
B.N.R., cu preţul de 767.977 lei. În consecinţă,
Institutul lugojean a rămas numai cu active improductive şi cu imobilele din mediul rural, pe care
urma să le scoată la licitaţie publică benevolă în cel
mai scurt timp posibil 55 •
În anii următori, din păcate, situaţia băncii nu
s-a redresat în mod vizibil. De exemplu, din bilanţul anului 1938 rezultau următoarele: portofoliul de
titluri a fost vândut, la licitaţia din 12 aprilie 1938,
societăţii „Mureşul"; portofoliul de sconta scăzut cu
54
Idem, fond Camera de Comerţ
sociale şi bancare, d. 200, f. 21-24.
55 Ibidem, f. 11.
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371.893 lei, prin achitarea efectelor către Mihai
Gulyas (SO.OOO lei), Lucian Georgevici (306.196
lei) şi Nicolae Sfârcoci (15.697 lei); contul imobile
s-a diminuat cu 34.448 lei, prin vânzarea - la licitaţia din 12 aprilie 1938 - a imobilelor cuprinse
în Cartea Funciară nr. 3219, cumpărate de Ioan
Bejan (Lugoj); depunerile spre fructificare s-au redus
cu 66.082 lei; contul profit şi pierdere indica o pierdere de 17.595 lei, rezultând din achitarea impozitelor comerciale şi cheltuielile avute cu publicarea
bilapţului pe anul 1937.
In anul 19 39 portofoliul de scont s-a majorat cu
31.842 lei, diferenţă provenită din contări eronate
în anul precedent şi din efectele achitate direct la
B. N. R. de diferiţi clienţi. Debitorii au scăzut cu
46.995 lei, sumă amortizată din cauza insolvabilităţii. Angajamentele la reescont s-au diminuat cu
sumele achitate de clienţi direct la B. N. R. Contul
Dividende a dispărut, soldul fiind trecut la Fondul
de rezervă, conform statutelor. Pierderea gestiunii era de 6.065 lei, cu toate că în anul respectiv s-au amortizat unele creanţe dubioase, neîncasabile, de 49.728 lei, banca având de achitat
impozite în valoare de 11.118 lei şi alte cheltuieli
însumând 10.061 lei, în acelaşi timp încasând
dobânzi si realizând diverse beneficii de la debitori.
În bilanf a apărut contul Pierderi prin conversiune
(1.014.613 lei), contat eronat la Pierderi în trecut.
Situaţia Băncii Poporale „Lugojana'' S.A.
Lugoj s-a îmbunătăţit, într-o măsură vizibilă, în
anul 1940. Portofoliul de scont a scăzut la 1 leu,
prin răscumpărarea - de către Banca „Victoria"
de la B.N.R. Lugoj - a unor cambii, care au mai
rămas reescontare la B.N.R. Lugoj, în valoare de
204.336 lei, precum şi cu acelea achitate direct de
clienţi. Astfel, au scăzut şi angajamentele, rămâ
nând numai suma de 400.000 lei, efectul reescontat la societatea „Generomană" Bucureşti. Contul
Diverşi creditori, în valoare de 55.000 lei, a dispă
rut prin faptul că suma a trecut în contul Băncii
„Victoria'', care a cumpărat la licitaţie creanţele
Băncii Poporale „Lugojana" S.A. Lugoj asupra
debitorilor săi, Ştefan Juhasz şi Samson Crişciu. La
contul Diverse (tranzitorii) apărea suma de 13.092
lei, reprezentând impozitele neachitate la timp pe
anul 1940/ 1941, care urmau să fie plătite în cursul
anului 1941. Totuşi, s-a realizat un beneficiu brut
de 360.446 lei, provenit din încasările fa.cute de
la creanţele băncii asupra datornicilor Augustin şi
Roza Haberer, dr. Lucian Georgevici, Ioan )urca şi
Ştefan Juhasz, amortizate parţial la 31 decembrie
1934. Cheltuielile, în valoare de 5.600 lei, reprezentau spesele de deplasare la Lugoj, la sediul Agenţiei
B. N. R., pentru a rezolva problema portofoliului
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scontat acolo şi spesele cheltuite pentru dezbaterile
în apelul pentru titlurile de expropriere. În consecinţă, pierderea băncii a scăzut de la 7.036.458 lei
(în 1939) la 6.695.090 lei 56 •
În timpul regimului antonescian (1941-1944),
situaţia băncii s-a înrăutăţit în mod constant.
Astfel, din bilanţul anului 1942 rezultau urmă
toarele: contul Imobile a scăzut cu 1.385 lei, restul
încasat din vânzarea imobilelor către Valeria Baba;
contul Diverşi a crescut cu impozitul proporţio
nal achitat pentru casa cumpărată de la Haberer
Augustin din Lugoj; cheltuielile reprezentau plata
impozitului comercial, precum şi spesele de proces
în cauza privind unii datornici, inclusiv onorariul
acordat lichidatorului (Tenovici) 57 •
De asemenea, bilanţul anului 1943 s-a încheiat
cu o pierdere de 64.571 lei, întrucât Banca Poporală
„Lugojana" S.A. Lugoj a fost nevoită să amortizeze unele creanţe dubioase, care nu mai puteau
fi încasate: avansuri pentru spesele de proces în
diferite cauze procesuale (3.000 lei), impozitul
achitat pentru casa Haberer (19.925 lei) etc, în
total 23.924 lei, iar în contul Devize şi valute coroanele vechi antebelice, provenite de la diverse bănci
austro-ungare (Oszt. Post. Sparkassa Wien, Pesti
Hazai, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Magy.
Kir. Posta Tkp. şi Magy. Olasz Bank), echivalate
la suma de 28.859 lei, au rămas fară acoperire.
S-au mai plătit cheltuieli de proces, în valoare de
20.000 lei, doctorului V. Curuţiu, în cauza procesului cu rentele de expropriere, precum şi impozitele comerciale pe anul 1943. Creanţele Băncii
Poporale „Lugojana'' au fost cumpărate, la licitaţie, de Banca „Victoria''. Prin lichidarea conturilor
aparţinând lui Juhasz Gabor (1.750 lei), Augustin
Haberer (500 lei), firmei „Stoianovici & Bergman"
(2.000 lei) şi societăţii de asigurări „Europa'' (5.900
lei), Banca „Victoria" a rămas singura creditoare a
băncii lugojene cu suma de 1.417.852 lei 58 •
La sfârşitul anului 1944 a fost încheiată o convenţie între Banca Poporală „Lugoj ana" S.A. Lugoj
(în lichidare), prin lichidatorii ei - dr. Coriolan
Baltă şi dr. Victor Curuţiu, pe de o parte, iar pe
de alta Banca „Victoria'' S.A. Arad - Sucursala
Timişoara, prin reprezentanţii săi legali. Situaţia
băncii lugojene era destul de îngrijorătoare la acea
dată: întregul activ al băncii era apreciat la 848 lei,
sumă reprezentând un rest înregistrat la Imobile
expropriate de statul român de la Banca Poporală
„Lugojana'', cuprinse în Cartea Funciară nr. 316,
317 Satu Mic, pentru care s-au depus titluri de
56
'

7

58

Ibidem, f. 61.
Ibidem, f. 62.
Ibidem, f. 62-63.

rentă de către Ministerul Agriculturii, în valoare
de 167.700 lei, cauză aflată pe rol la Tribunalul
Lugoj. În egală măsură, banca datora creditorilor
săi suma de 1.880.461 lei, în această sumă fiind
incluse: soldul contului ordinar al Băncii Poporale
„Lugojana'', pe care-l datora Băncii „Victoria"
(l.190.284 lei); angajamentul de reescont pe care
banca lugojeană îl avea la societatea „Generomană"
Bucureşti, pentru efectul staţiunii balneare Lipova,
scadent la 28 ianuarie 1932, în valoare de 400.000
lei şi preluat de Banca „Victoria", care, în baza conventiei
încheiate cu statiunea balneară amintită,
,
în 1934, urma să-l restituie; solduri pentru acoperirea unor cambii, care au trecut în patrimoniul
Băncii „Victoria" la licitaţia din 25 mai 1935, în
valoare de 133.51 O lei; soldul contului Depuneri
spre fructificare - 68 de deponenţi, cu suma totală
de 136.692 lei; soldul Cont Devize şi Valute
(creditor), în valoare de 19.739 lei, constând în
d~torii faţă de unele bănci (Banque Belge pour
l'Etranger şi Banque de Pays Europe CentraleParis), depuneri în devize ale unor persoane fizice
şi juridice (inclusiv „Prima Bancă Grănicerească"
din Caransebeş) şi răscumpărarea unor credite în
coroane austriece acordate în perioada antebelică. Având în vedere şi termenul - limită acordat
de Consiliul Superior Bancar pentru lichidarea
Băncii Poporale „Lugojana" (31 martie 1945),
Banca „Victoria" S.A. Arad - Sucursala Timişoara
a anunţat că renunţă la suma de 1.880.461 lei
pentru stingerea pretenţiilor sale financiare faţă
de societatea bancară lugojeană, datorită faptului
că Banca Poporală „Lugojana" şi-a pierdut întreg
capitalul. De asemenea, Banca „Victoria" S.A.
Arad - Sucursala Timişoara a preluat angajamentul de reescont al Băncii Poporale „Lugojana''
pentru cambiile de 400.000 lei, scadent la 28
ianuarie 1931, al staţiunii balneare Lipova, aflare
în reescont la Banca Generală a Tării Românesti
(Bucureşti). Banca „Victoria" S.A. Arad şi-a luat
angajamentul de a acoperi toate pretenţiile terţi
lor faţă de Banca Poporală „Lugojana'' S.A. Lugoj,
precum şi toate sarcinile fiscale pretinse până la
terminarea operaţiunilor de lichidare şi toate onorarile avocaţilor băncii. Banca „Victoria" S.A. Arad
- Sucursala Timişoara se mai obliga a suporta toate
cheltuielile ocazionale privind lichidarea şi radierea
Băncii Poporale „Lugojana" 59 •
Din raportul Comitetului de Cenzori, prezentat
în sedinta
, Adunării Generale din 1 martie 1945,
rezulea faptul că beneficiile obţinute, în valoare de
1.913.498 lei, nu puteau acoperi pierderile semnalare în gestiunea anilor precedenţi (7.907.500 lei),

la care se adăuga pierderea înregistrată în primele
două luni ale anului 1945 (6.000.000 lei), egală cu
capitalul societăţii bancare lugojene60 •
Evident, conducerea Băncii Poporale „Lugojana''
S.A. Lugoj - reprezentată prin directorul său,
Victor Chevereşan, alături de Comitetul de Cenzori
(Ladislau Bergmann - procurist la Banca „Victoria''
S.A. Arad, Romulus Şoimu - secretarul general al
Camerei de Comerţ Lugoj şi George Stoianovici,
procurist la Banca „Victoria'' S.A. - Sucursala
Timişoara) - a încercat, din răsputeri, să salveze
instituţia bancară amintită de la faliment, însă legile
privind conversiunea datoriilor au determinat dispariţia unui real sprijin economic pentru populaţia
din zonă61 •
În urma hotărârii Adunării Generale din 17
aprilie 1945, Banca Poporală „Lugojana" S.A.
Lugoj a fost lichidată complet, după cum rezultă
din Ordonanţa Tribunalului Lugoj nr. 4739 din 17
august 1945 62 •
Banca Românească S.A. Bucuresti s-a înfiinţat în anul 191 O. Conform articolulu{ 5 din statute,
capitalul social (17.500.000 lei) a fost împărţit în
35.000 acţiuni a 500 lei fiecare, subscris integral şi
vărsat în proporţie de 30 %, adică 5.250.000 lei,
sumă depusă la Banca Naţională a României. În
baza articolului 138 din Codul Comercial şi a articolului 21 din statute, în Consiliul de Administraţie
au fost desemnaţi: B. M. Missir (avocat), D.
Protopopescu (proprietar), C. Climescu, dr. G. I.
Stoicescu, dr. C. Cantacuzino, C. C. Arion (avocat),
Barbu Pălrineanu (avocat), dr. C. Angelescu (profesor universitar), C. Steriu (bancher), C. Basarab
Brâncoveanu, Emanuel Bibescu, D. D. Bragadiru,
Paul Lazăr şi Constantin C. Cociaş. Din Comitetul
de Cenzori făceau parte următorii: Hercule Fulga
(proprietar), Vasile V Ştefan, I. I. Stănculeanu
(avocat), Chr. Tomulescu (avocat) şi Em. Dan
(avocat) - titulari; Gr. Duca, C. Nicolescu (proprietar), V Toroceanu, Al. Simionescu şi Teodor
Dumitrescu - supleanţi. De asemenea, Alexandru
Ştefanescu, în acel moment director la B.N.R., a
fost numit în funcţia de director general al Băncii
63
Românesti
, •
Sucursala Lugoj a Băncii Româneşti s-a constituit prin Decizia nr. 116 a Consiliului Superior
Bancar din 29 iunie 1945, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 din legea pentru organizarea
şi reglementarea comerţului de bancă, răspun
zând solicitării făcute de către directorul general

59

63
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Ibidem, f. 63-65.
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Ibidem,
Ibidem,
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f. 58, 66.
f. 45, 66.
f. 72.
d. 233, f. 49.
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al Băncii Româneşti S.A. Bucureşti, George
Cretzianu, privind oportunităţile economice
oferite de înfiinţarea unei sucursale în judeţul
Severin. Această sucursală şi-a început activitatea la
data de 15 august 1945, având sediul pe str. Andrei
Şaguna, nr. 3. În cursul lunii noiembrie 1947,
sucursala amintită a primit un credit în valoare de
750.000 lei, din partea B.N.R., pentru sprijinirea
„Industriei de Bumbac" Lugoj S.A. 64 Conducerea
sucursalei era exercitată de către Gheorghe Cinca
(director) şi Ioan Lupu (procurist), ambii domiciliaţi în Lugoj 65 •
Cu toate că sucursala nu dispunea de capital
propriu, merită să aruncăm o privire asupra evolufiei capitalului social al Centralei în anii 1937-1946,
pentru a înţelege rolul jucat de această instituţie
bancară în cadrul economiei românesti:
, 280. OOO. OOO
lei (în 1937), 350.000.000 lei (în anii 1938-1940),
500.000.000 lei (în 1941), 625.000.000 lei (în
anii 1942-1944), 2.000.000.000 lei (în perioada
1945-1946), o cifră impresionantă, în pofida inflaţiei galopante din acei ani 66 •
Majorarea continuă a capitalului social, existenţa unui fond de rezervă capabil să acopere - în
orice moment - pierderile băncii, participaţiile
la numeroase întreprinderi şi bănci, precum şi
alţi factori au determinat obţinerea unor beneficii consistente pe parcursul anilor: 58.000.000
lei (în 1937 şi 1940), 56.000.000 lei (în 1938),
72.000.000 lei (în 1939), 64.000.000 lei (în
1941), 97.000.000 lei (în 1942), 125.000.000 lei
(în 1943), 99.000.000 lei (în 1944), 171.000.000
lei (în 1945), 684.000.000 lei (în 1946) 67 •
Desigur, realizarea unor asemenea beneficii era
determinată de modul în care conducerea instituţiei bancare a reuşit să gestioneze activitatea acesteia.
Trebuie amintite, în acest sens, modificările survenite la nivelul conducerii centrale în ultimii ani de
funcţionare ai Băncii Româneşti. De exemplu, în
anii 1945-1946, conducerea băncii mentionate mai
' Brătianu
sus era asigurată de Constantin l.C. (Dinu)
- preşedintele Consiliului de Administraţie,
Gheorghe Cretzianu - director general, Ion Saragea
- şeful Contabilităţii (director, expert contabil),
Demetru Constantinescu - expert contabil, Ştefan
C. Ioan şi Alexandru Orescu - cenzori 68 •
Procesul-verbal întocmit în sedinta Consiliului
'
'
de Administratie
' al Băncii Românesti
, din 9 martie
Serviciul Arhive şi Muzeu al B.N.R., fond Procese-verbale
ale Consiliului de Administraţie B.N.R., d. 102/1947, f. 281.
65
S.J.T.A.N., fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj finne sociale şi bancare, d. 233, f. 24, 48.
66
Ibidem, f. 19 v.
67
Ibidem.
6
" Ibidem, f. 5, 19.
64

340

1946 prezintă alte schimbări care au intervenit în
conducerea instituţiei bancare amintite. Astfel,
Consiliul de Administraţie a ales, în unanimitate,
ca preşedinte, pe C. I. C. Brătianu, iar în calitate
de vicepreşedinfi au fost desemnaţi, prin vot secret,
Alex. N. Ştefanescu şi Ion I. Stănculeanu. Conform
articolului 28 din statutele băncii, Consiliul de
Administraţie a reînnoit împuternicirea acordată
lui Gh. I. Brătianu pentru ca, împreună cu presedintele si vicepresedintii desemnati, să formeze
Comitetul de Direcfie, de asemenea, în baza articolului 29 din statute, Alex. Lapedatu şi V. P. Sassu au
fost autorizaţi să participe la şedinţele Comitetului
de Direcţie. Pentru o scurtă perioadă de timp,
Comitetul de Direcţie urma să exercite atribufiile
Consiliului de Administraţie, specificate la articolul 26 din statute: să fixeze salariile, onorariile, tantiemele, gratificaţiile, indemnizaţiile de locuinţă,
misiuni şi transport pentru personalul băncii; să
întocmească regulamentele băncii şi să determine
condiţiile aplicării lor; să încuviinţeze acordări de
credite, contractări de împrumuturi, tranzacţii de
orice fel, cumpărări şi vânzări de titluri, mărfuri
sau imobile; să desemneze persoanele care puteau
semna în numele societătii; să execute deciziile
adunării generale. În acelaŞi timp, a fost ratificată
cooptarea - în Consiliul de Administraţie - a lui
Mihail Romniceanu, ministru fără portofoliu,
din partea P.N.L.-Brătianu, în cabinetul Groza.
S-au adoptat şi unele decizii privind conducerea
băncii în anii următori: au fost alesi
, ca administratori, prin vot deschis, pe termen de 4 ani, cu
începere de la 1 ianuarie 1947, o serie de personalităţi liberale (Gh. I. Brătianu, Em. E. Costinescu
şi Ion I. Stănculeanu); au fost desemnaţi, tot prin
vot deschis, pe termen de 2 ani, un număr de 6
cenzori - 3 titulari (Demetru Constantinescu,
Ştefan C. Ioan şi Alexandru Orescu) şi 3 supleanţi
(Grigore Giossan, Anton Rădulescu şi Gheorghe
Spiridon) 69 •
Banca Românească S.A. Bucureşti, exponentă
a capitalului liberal, a fost supusă unor puternice
presiuni în cursul anului 1947, în vederea lichidă
rii sale, după etatizarea B.N.R., măsură întreprinsă
la sfârşitul anului 1946. Astfel, Gheorghe N.
Rădulescu, numit administrator unic al băncii în
baza deciziei nr. 5019 a Ministerului Industriei şi
Comerţului, publicată în „Monitorul Oficial" Nr.
246 din 24 octombrie 1947, a luat unele decizii
drastice privind conducerea instituţiei: începând
cu data de 4 noiembrie 1947 a retras dreptul de
semnătură, atât pentru sediul central, cât şi pentru
toate sucursalele şi agenţiile băncii, acordat pentru
,

69

,

Ibidem, f. 2, 7.
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,

•

Gheorghe Cantacuzino, Mihail Dumitrescu şi
Dumitru Iordan; în schimb, de la aceeaşi dată i-a
numit pe Niculae Gaspard (director al creditelor
la B.N.R.) în funcţia de director general al băncii şi
pe Constantin Coţianu (fost inspector general al
Băncii Naţionale a României) în funcţia de director al băncii, cu drept de semnătură valabil pentru
sediul central şi pentru toate sucursalele sau agenţiile Băncii Româneşti. Era evidentă încercarea
de preluare a controlului băncii amintite de către
B.N.R., parte a planului vizând etatizarea sistemului bancar, aflat, încă, într-o proporţie destul
de mare, sub influenţa unor membri marcanţi ai
P.N.L.-Brătianu 70 •

În documente au fost consemnate şi unele modiLugoj a Băncii
Româneşti în perioada 1946-1947. De pildă, la
începutul anului 1946 activitatea sucursalei era gestionată de către Gheorghe Cinca (director), Teodor
!oanid (prim-procurist) şi Ioan Lupu (procurist).
ln acelaşi timp, câţiva reprezentanţi ai Centralei
aveau drept de semnătură pentru toate sucursalele şi agenţiile băncii: Emanoil Tomescu (subdirector adjunct); Matei lrescu şi Dan Condeescu
(prim-procurişti); Evanghelie Antoniu, Constantin
Oprescu şi Nicolae Dinu (procurişti). În luna iulie
1947 Gheorghe Cinca a devenit prim - procurist
în Centrală, Coriolan Stoicănescu fiind desemnat
în calitate de director al sucursalei Lugoj71.
Majoritatea sucursalelor şi agenţiilor Băncii
Româneşti, printre care şi sucursala Lugoj, s-au
desfiinţat în lunile mai - iunie 1948, în preajma
ficări apărute în conducerea sucursalei

naţionalizării.

„Banca Timişoarei" S.A. Timifoara
Sucursala Lugoj72 a fost înfiinţată la 27 august
1927, prin fuziunea cu fosta Bancă Comercială
S.A. din Lugoj al cărei activ şi pasiv a fost preluat,
oferindu-se, pentru 20 de acţiuni ale Băncii
Comerciale S.A. (cu valoarea nominală a 100 lei/
buc.), câte 3 acţiuni la „Banca Timişoarei" S.A.
Timişoara (cu valoarea nominală a 250 lei/buc.).
Această transformare a fost înregistrată în Registrul
bancar de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
din Lugoj, la data de 6 septembrie 1935.
Sucursala amintită a apelat, de mai multe ori, la
credite din partea Băncii Naţionale:
• 250.000.000 lei (mai 1946), sumă necesară
pentru satisfacerea cererilor de împrumut
70
71

Ibidem, f. 39.
Ibidem, f. 29, 36.

Serviciul Arhive şi Muzeu al B.N.R., fond ProceJeverbale ale Consiliului de Administraţie B.N.R„ d. 99/1946,
f. 51, 185; Ibidem, d. 100/1946-1947, f. 289; Ibidem, d.

venite de la firmele industriale si instituti'
'
ile publice din zonă, în vederea procurării
de materii prime şi recuperării contravalorii mărfurilor furnizate în baza prevederilor
Convenţiei de Armistiţiu.
• 300.000.000 lei (septembrie 1946), pentru
întărirea poziţiei sale pe piaţa financiară.
• IO.OOO.OOO.OOO lei pentru sucursalele din
Lugoj şi Oraviţa (mai 1947), credit destinat să
satisfacă numeroasele cereri de împrumut din
partea întreprinderilor industriale din localităţile amintite, în vederea aprovizionării cu
materii prime şi acoperirii cheltuielilor de regie.
• 380.000 lei (decembrie 1947), pentru finanţa
rea „Fabricii Textile Eselnita" - P. Gârlisteanu,
'
'
'
L. Strausz & Co. Eşelniţa (Orşova).
Până în anul 1940 sucursala din Lugoj a băncii
amintite nu a creat, nu a participat şi nu a ajutat
- cu fonduri mai însemnate - nici o întreprindere
industrială sau comercială, neavând participaţii la
nici o întreprindere. De asemenea, a contribuit
- în foarte mică măsură - la opere de binefacere,
această atribuţie aparţinând exclusiv Centralei sale
din Timişoara73 •
Situaţia Centralei s-a complicat foarte mult în anii
1941-1946, datorită plasamentelor nesigure pe piaţa
de capital şi a insuficienţei fondurilor alocate investiţiilor. Cele mai importante întreprinderi finanţate de
banca timişoreană erau: „Kandia" S.A., „Helicon"
S.A., Uzinele „Dura'' S.A., „Industria Lânii" S.A.,
„Fabrica Unită de Lacuri şi Vopsele" S.A., „Kawe"
S.A., „Timiş" S.A., „Florida" S.A„ „Textim" s.i.n.c.,
„Gea Krayer" S.A„ „Texta'' S.A. etc.
Într-o cerere adresată guvernatorului B.N.R. la
22 ianuarie 1947, banca timişoreană solicita aprobarea pentru majorarea cadrului său de reescont cu
suma de 7 miliarde lei, care urma să fie distribuită
Centralei si
, sucursalelor sale (Bucuresti,
, Oravita
, si
,
Lugoj). Această majorare era determinată de epuizarea fondurilor băncii, iar nevoia - mereu crescândă - a industriilor afiliate băncii şi a celorlalte
industrii din localitate necesita fonduri importante
pe care banca timişoreană trebuia să le pună la
dispoziţie. Conducerea băncii amintite spera să
obţină următoarele sume, considerate indispensabile pentru dezvoltarea sa: Centrala din Timişoara
şi sucursala din Bucureşti - câte 3 miliarde lei
fiecare, respectiv sucursalele din Oraviţa şi Lugoj câte 500 milioane lei fiecare 74 •
În urma alocării acestei sume impresionante din
partea Băncii Naţionale, sucursala Lugoj a „Băncii

72

103/1947-1948, f. 47.

S.J.T.A.N„ fond Banca Naţionala a României - sucursala
Lugoj, d. 84/J 939-1948, f. nenumerotată.
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Ibidem, f. nenumerotată.
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Timisoarei" S.A. a reusit să acorde, în primele 6
'
'
luni ale anului 1947, un număr de 31 de credite,
în valoare totală de 3. 735.015.000 lei. Marea
majoritate a acestora erau îndreptate spre industrie (3.250.655.000 lei), cu precădere cea textilă,
de credite mult mai reduse beneficiind comerţul
(401.360.000 lei) şi agricultura (22.000.000 lei) 75 .
Politica de creditare promovată de sucursala
amintită a continuat până la sfârşitul anului 1947,
deşi B.N.R. s-a implicat tot mai mult în activitatea
băncii, blocând unele fonduri şi aplicând ipoteci
pe bunurile sale, invocând falimentul iminent al
acesteia, datorat unor măsuri eronate adoptate de
conducerea instituţiei bancare, cu impact devastator în plan financiar 76 .

„ Creditul Bănăţean'~ Institut de Credit şi
Economii Lugoj s-a înfiinţat în luna martie 1921,
printre fondatorii săi numărându-se personalităţi
locale, care se bucurau de un real prestigiu în comunitate: Amoniu Mocsonyi, Caius Brediceanu, dr.
Valeriu Branişte, dr. Tiberiu Brediceanu, episcopii
Traian Budescu şi Traian Frenţiu, arhiereii Filaret
Musta şi Ioan Boroş, dr. George Dobrin, Ionel
Mocsonyi şi Emanuil Ungurianu.
Banca menţionată a apelat, de mai multe ori, la
credite din partea Băncii Naţionale:
• 8.000.000 lei (octombrie 1945), deoarece
împrumuturile solicitate de firmele industriale
din localitate depăşeau cu mult posibilităţile
sale proprii.
•
1O.OOO.OOO lei (februarie 1946), credit acordat
pe termen lung, pentru „a contribui la propă
sirea
micilor industriasi,
meseriasi,
comerci,
'
'
anţi etc." din regiune.
• 20.000.000 lei (aprilie 1946), credit pe termen
lung, pentru satisfacerea numeroaselor cereri
ale clientelei sale, formată - cu precădere - din
mici comercianţi şi agricultori din localitate.
•
1O.OOO.OOO lei (iunie 1946), credit pe termen
lung, pentru a putea răspunde favorabil cererilor de împrumut adresate de multe firme
industriale din zonă.
• 32.000.000 lei (septembrie 1946), credit pe
termen lung, în vederea finanţării agricultorilor din regiune, pentru aprovizionarea acestora cu nutreţ pentru vite.
• 100.000.000 lei (noiembrie 1946), pentru
sprijinirea ramurilor economice din zonă.
• 100.000.000 lei (februarie 1947), pentru susţinerea firmelor industriale lugojene.
• 350.000.000 lei (mai 1947), pentru sprijinirea agricultorilor, cu ocazia campaniei de
75
76

Ibidem, f. nenumerorată.
Ibidem, f. nenumerorată.
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primăvară şi pentru susţinerea financiară a
micilor meseriaşi din localitate.
•
500.000.000 lei (iunie 1947), sumă destinată
exclusiv agricultorilor din zonă 77 •
Banca amintită a fost afectată destul de mult
de criza economică, datorită fondurilor insuficiente aflate la dispoziţia sa. Falimentul instituţiei
a fost evitat în ultimul moment, Banca Natională
a României acordându-i - în anul 1931 ' - un
împrumut fără dobândă, de peste 4 milioane lei,
cu menirea de a restitui capitalurile deponenţilor
îngrijoraţi de soarta economiilor lor, însă redresarea activităţii sale era condiţionată de majorarea dobânzii, cu cel puţin 1O %, la împrumuturile alocate de bancă solicitatorilor reprezentând
diverse categorii sociale78 •
Conform statutului adoptat în 1940, capitalul
social al instituţiei bancare era de 1O milioane lei,
împărţit în 20.000 acţiuni nominative a câte 500
lei fiecare. Consiliul de Administraţie era compus
din 9-15 membri, aleşi de adunarea generală ordinară pe termen de cinci ani. Membrii Consiliului
de Administraţie erau obligaţi să depună, la intrarea în funcţie, o garanţie de 1/200 din capitalul
social în acţiuni ale băncii, aflate în proprietatea
lor, acţiuni care nu puteau fi restituite decât în
condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi
reglementarea comerţului de bancă 79 •
Cu toate că situaţia băncii s-a redresat în anii
1941-1943, o serie de fonduri fiind direcţionate
spre această instituţie de credit, cu capital exclusiv
românesc, în cadrul politicii de „românizare" promovată de regimul antonescian, la sfârşitul anului
1943 banca amintită avea de recuperat creanţe în
conversiune, în cotă redusă, în valoare de 2.316.847
lei, obţinând un beneficiu net de 162.219 lei, o
sumă destul de mică80 •
La finele anului 1944, conducerea băncii a cunoscut unele modificări, determinate de retragerea
unor membri şi de implicarea reprezentanţilor din
teritoriu ai coaliţiei de guvernare în activitatea sa.
Astfel, din Consiliul de Administraţie făceau parte
I. Harambaşa (preşedinte), I. Popovici şi N. Lupu,
Consiliul de Cenzori fiind reprezentat de: N. Turcu
(presedinte), C. Stan si O. Visan. Printre actionarii
)

I

)

J
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Serviciul Arhive ~i Muzeu al B.N.R„ fond Procese-verbale
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f. 148; S.J .T.A.N„fond Banca Naţionala a României - sucursala Lugoj d. 73/1938-1948, f. nenumerotată .
78
Ibidem, d. 73 a/1938 - 1948, f. nenumerotată.
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Ibidem, d. 7311938 - 1948, f. nenumerotată.
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Buletinul Oficial Bancar, Bucure~ti, anul VIII, nr. 30, 12
aprilie 1944, 253-254.

institutului de credit figurau: banca „Cărăşana"
S.p.A. Lugoj - 25.134 buc. acţiuni, dr. Ionel
Dobrin (liber-profesionist) - 2.695 buc. acţiuni şi
Ioan Lupu (agricultor) - 1.800 buc. acţiuni, dintr
- un total de 40.000 de acţiuni. Banca avea încă
destul de mulţi deponenţi, de diverse profesiuni,
care-i asigurau stabilitatea pe piaţa financiară: liber
- profesionişti - 536. l 08 lei, meseriaşi - 170.380
lei, industriasi, - 150.680 lei, functionari- 70.760
lei, agricultori - 27.680 lei etc, valoarea depunerilor
însumând 1.029.857 lei 81 •
În anul 1945 au intervenit noi schimbări în
conducerea băncii, factorul politic jucând un rol
determinant. Astfel, şedinţa comună a Consiliului
de Administraţie şi a Consiliului de Cenzori
din 18 iunie 1945 a luat act de demisia lui Ioan
Harambaşa din calitatea de preşedinte al Consiliului
de Administraţie, în locul său fiind desemnat lugojeanul Ioan Honoş 82 •
Situatia economică dificilă a tării s-a reflectat si
în sectorul bancar, institutul „Creditul Bănătean"
fiind afectat în mod direct. În conse~inţă,
Adunarea Generală Extraordinară a băncii amintite, întrunită în şedinţă la 15 iulie 1946, a hotărât
majorarea capitalului social de la 1O milioane lei la
25 milioane lei, prin emiterea a 3.000 acţiuni în
valoare nominală de 5.000 lei fiecare, Consiliul de
Administraţie fiind autorizat să majoreze succesiv
capitalul social până la suma de 200 milioane lei.
Acţionarii vechi aveau întâietate la preschimbarea
acţiunilor. Termenul - limită iniţial de subscriere
a acţiunilor (15 septembrie 1946) a fost prelungit
până la 15 noiembrie 1946, datorită numerarului
insuficien t 83 •
Numărul acţionarilor băncii a crescut în cursul
anului 1947, datorită implicării în operaţiuni ample
de creditare a sectoarelor economice din zonă. Cele
20.000 de acţiuni ale instituţiei bancare amintite
aparţineau, în mare parte, societăţii „Cărăşana''
şi altor bănci din localitate (13.772 acţiuni), dar
şi unor liber - profesionişti, precum: dr. Dobrin
(Lugoj) - 1.407 acţiuni, dr. Purcariu (Timişoara)
- 155 acţiuni, dr. Petric (Bocşa Montană) - 100
acţiuni, dr. Popovici (Bocşa Montană) - 200
acţiuni şi Traian Vuia (Timişoara) - 200 acţiuni 84 •
Creditarea unor ramuri economice era conditionată, însă, de suplimentarea capitalului social. In

.

.

.

.
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acest sens, la sedinta Consiliului de Administratie
a băncii amintite din 28 iulie 1947 s-a decis majorarea capitalului social la 200 milioane lei, iar
Adunarea Generală Extraordinară din 2 august
1947 s-a declarat de acord cu propunerea de majorare a capitalului social până la suma de 1 miliard
lei. Desigur, această măsură s-a dovedit benefică
pentru instituţia bancară lugojeană 85 •
Din păcate, nu deţinem informaţii privind activitatea băncii în primul semestru al anului 1948.
În anii 1944 -1945 importanţa băncilor din
judeţul Severin s-a diminuat considerabil, datorită devalorizării accelerate a monedei naţionale şi
a orientării firmelor industriale şi comerciale spre
alte surse de creditare. Cu toate impedimentele
arătate mai sus, pe cuprinsul judeţului Severin îşi
desfăşurau activitatea numeroase bănci, majoritatea concentrate în oraşele Lugoj şi Caransebeş,
unele dintre acestea redeschizându - şi porţile în
timpul regimului antonescian: „Banca Comerţului"
S.A. Craiova - sucursala Lugoj; „Făgeţana': Institut
de Credit şi Economii S.A. Făget", „Banca Caraş Severinului" S.A. Lugoj; Banca „Albina': Institut
de Credit şi Economii S.A. Sibiu - sucursala Lugoj;
„ Creditul Bănăţan" S.A. Lugoj; „Pârvovana" S.p.A.
Pârvova, Institut de Credit şi Economii; „Banca
Graniţei" S.A. Caransebeş; „Cărăşana': Casă de
Economii Lugoj; „ Craina" S.p.A. Teregova, Institut
de Credit şi Economii; „Banca Poporală': Institut de
Credit şi Economii S.A. Caransebeş - cu sucursale la
Teregova şi Mehadia (jud. Severin), Bozovici (jud.
Caraş), Buziaş (jud. Timiş) şi expozituri la Sacul şi
Eşelniţa (jud. Severin); „Banca Banatului': Institut
de Credit, Economii şi Comerţ S.A. Caransebeş;
Banca „Economul" S.A. Iablaniţa; „Prima Cassă
de Păstrare" S.p.A. Caransebeş; Banca Agrară Cluj
- sucursala Lugoj; „Băncile Bănăţene Unite" Arad
- sucursala Lugoj; Banca de Credit S.p.A. Orşova;
Banca de Credit şi Comercială Română S.A. Făget",
Banca din Făget S.p.A.; „ Comuna" S.A. Căvăran,
Institut de Credit şi Economii; „Mehadia': Cassă
de Păstrare S.p.A. Mehadia; „Munteana': Cassă
de Păstrare S.p.A. Cornereva; Banca Naţională a
României -Agenţia Lugoj; „Banca Timişoarei" S.A.
Timişoara - sucursalele Lugoj şi Orşova etc.
În perioada 1946-1948 instituţiile bancare
au alocat credite substanţiale şi pentru întreprinderile industriale de pe raza judeţului Severin, în
vederea achiziţionării de materii prime şi utilaje
performante.
Nu trebuie omise nici societăţile de asigurări,
care se străduiau să rezolve - prin mijloace specifice
85
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- problemele de natură materială ale locuitorilor
din zonă: „Dacia România" - sucursalele Lugoj şi
Orşova; „Franco-Româna" - agenţia Lugoj; „Steaua
României" - agenţia Lugoj şi sucursala Caransebeş;
„Minerva" - sucursala Lugoj; „ Urania" - agenţia
Ca~ansebeş ş.a.m.d.

ln mediul rural din judeţul Severin erau consemnate o serie de bănci populare depinzând direct
de Federala „Lugojana'' din Lugoj, aflate sub îndrumarea Institutului Naţional al Cooperaţiei, de fapt
controlate îndeaproape de către stat: „Plugarul
Sinteştean" (comuna Sinteşti), „Soarele" (comuna
Cireşul), „ Graniţa" (comuna Teregova), „Luceafărul'
(comuna Mehadia), „Economia__" (oraşul Orşova),
„ Timisul"
si
(orasul
'
, Banca Poipulară a lnvătătorilor
'
,
Lugoj). Băncile populare erau menite să vină în
sprijinul agricultorilor, acordându-le credite - în
condiţii avantajoase - pentru achiziţionarea de
seminţe, unelte agricole etc. În cursul anului 1945
INCoop-ul a acordat câteva credite, prin intermediul băncilor populare şi a sucursalei Lugoj a Băncii
Naţionale, pentru refacerea agriculturii din judeţul
Severin, afectată profund de război şi de prevederile Conventiei
de Armistitiu.
De asemenea, la
'
,
sfârşitul anului 1945, datorită crizei financiare în
care se zbătea INCoop-ul şi în aşteptarea unor noi
reglementări privind sfera sa de activitate, au fost
anulate creditele iniţiale acordate unor bănci populare severinene. Evident, creditarea agriculturii
severinene a fost o prioritate pentru băncile populare şi în anii 1946-1948, după reorganizarea lor
şi primirea unui sprijin mai substanţial din partea
statului, prin intermediul Institutului Naţional al
Co?peraţiei.

ln perioada studiată, băncile şi instituţiile de
credit din judeţul Severin au încercat, în limita
posibilităţilor, să crediteze alte sectoare economice,
cu prioritate agricultura şi industria, în condiţiile
crizei profunde în care se afla şi regiunea respectivă.

LA SITUATION FINANCIERE-BANCAIRE
DANS LE DEPARTEMENT DE SEVERIN
(1944-1948) (I)
(Resume)
L' hatisation de la Banque Nationafe de la Roumanie
a representee la premiere etape vers la desorganisation
du systeme bancaire de notre pays et vers la denaturation des fonctions normales du credit bancaire et, en
meme temps, du capital bancaire.
La reforme monhaire n'a pas representee, clonc, une
surprise, la population roumaine rongeant son frein a
etablir la date et Ies regles d' echange.
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Pendant Ies annees 1944-1945 l'importance des
banques du departement de Severin s'est diminuee
considerablement, grâce a la devalorisation rapide de la
monnaie nationale et a l'orientation des firmes industrielles et commerciales vers des autres sources du credit.
Malgre Ies phenomenes negatifs decrits la-dessus,
dans le departement de Severin ii y avait de nombreux
banques, Ies-uns refondes pendant le regime du marechal Antonescu.
Les banques populaires etaient destinnes a aider Ies
agriculteurs, en furnisant des credits avantageux pour
l'achat des outils agricoles, des grains, etc.
A Ia fin de I' annee 1945, dans le departemem de
Severin activait un nombre de sept banques populaires, etroitement lies a la Federale «Lugojana» de
Lugoj. Pendant I' annee 1945 I' Institut National de la
Cooperation a accorde quelques credits, par l'intermediaire des banques populaires et de la succursale Lugoj
de la Banque Nationale, pour la refonte de l'agriculture
dans le departement de Severin, profondement affectee
par la seconde guerre mondiale et par l'application de la
Convention d'Armistice.
Evidemment, le credit de l'agriculture de Severin a
ete une priorite pour Ies banques populaires pendant
Ies annees 1946-1948, en meme mesure, apres la reorganisation de ceux-ci et l'accueil d'un appui d'etat plus
substantiel, par l'intermediaire de !'Institut National de
la Cooperation.
Des autres institutions bancaires ont attribue des
credits substantiels, aussi, pour Ies entreprises industrielles du departement de Severin, pour procurer des
matieres primes et des outillages de performance.
En conclusion, pendant la pfoode 1944-1948, Ies
banques et Ies institutions de credit du departement de
Severin ont essaye, dans la limite du possible, a crediter des autres domaines economiques, prioritairement
l'agriculture et !'industrie, malgre la crise profonde gui
affectait, en meme temps, la region etudiee.
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RELATIILE
ROMÂNO-BULGARE DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
,

(1948-1964)
Cezar Stanciu·

Cuvinte cheie: România, Bulgaria, comunism, cooperare economică, CAER, asimilare naţională
Keywords: Romania, Bulgaria, Communism, economic cooperation, CMEA national assimilation

B

politice în zonă. În acelaşi timp, relaţiile economice
româno-bulgare nu au fost foarte intense, având
în vedere profilul economic similar al celor două
ţări. Bulgaria a aplicat după 1948 aceleaşi planuri
de industrializare comune tuturor democraţiilor
populare. Industrializarea în Bulgaria s-a facut prin
metode extensive, prin exploatarea resurselor naturale şi a forţei de muncă dispo!_libilizate din agricultură în urma colectivizării. ln Bulgaria, colectivizarea a început timpuriu, încă din 1945, deşi
într-un ritm slab, intensificat după 1948. Planurile
cincinale au urmărit în mod special dezvoltarea
metalurgiei feroase, a industriei energetice şi a construcţiilor de maşini 3 •

ulgaria a fost primul stat cu care România
a semnat la începutul lui 1948, un Tratat
de prietenie, colaborare şi ajutor mutual. La 15
ianuarie a sosit la Bucureşti o delegaţie bulgară
condusă de Gh. Dimitrov, preşedintele Consiliului
de Ministrii,
însorit
de Traicio Kostov, viceprese'
'
,
dinte, Vasil Kolarov, ministrul de externe, Anton
Jugov, ministrul de interne. În discursul susţinut la
Bucuresti,
Dimitrov a atras atentia asupra semnifi'
caţiei deosebite a tratatului, ca un pas înainte spre
înlăturarea adversităţilor care facuseră ca Balcanii
să reprezinte „butoiul cu pulbere al Europei".
Reconcilierea popoarelor balcanice era văzută ca un
instrument de înlăturare a uneltirilor imperialiste,
care manipulaseră în trecut aceste popoare unul
împotriva celuilalt. Lupta pentru o pace stabilă
în Balcani era descrisă de Dimitrov ca fiind în
strânsă dependenţă de ajutorul Uniunii Sovietice
şi de cooperarea popoarelor balcanice cu Uniunea
Sovietică 1 • Tratatul a fost semnat la 17 ianuarie de către Petru Groza şi Gheorghi Dimitrov.
Tratatul stabilea că toate problemele pendinte între
România şi Bulgaria fuseseră lichidate prin instaurarea regimurilor de democraţie populară şi că
părţile sunt hotărâte să acţioneze în spiritul principiilor Naţiunilor Unite pentru organizarea păcii în
Balcani. România şi Bulgaria se angajau să se consulte reciproc în problemele externe şi să-şi acorde
ajutor în cazul unei agresiuni din partea Germaniei
sau a aliaţilor săi 2 •
Dezvoltarea unor relaţii politice între România
şi Bulgaria în scopul reorganizării Balcanilor a fost
împiedicată în fapt de opoziţia lui Stalin faţă de
proiectele federative ale lui Dimitrov şi de schisma
sovieto-iugoslavă care a paralizat toate iniţiativele

ln contextul eforturilor de industrializare, nici
una dintre cele două ţări nu reprezenta un furnizor de tehnologie pentru cealaltă şi disponibilul de
export, rezultând din profilul producţiei economice, era compus preponderent din mărfuri agricole şi agro-alimentare de care ambele ţări dispuneau. S-a observat totuşi o tendinţă a Bulgariei de
a face apel la anumite importuri de mărfuri industriale care se produceau în R.P.R. într-un ritm mai
susţinut decât în Bulgaria. Relaţiile economice bilaterale au fost încurajate de activizarea Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc după 1953.
În privinp schimburilor comerciale ale R.P.R.
cu democraţiile populare, Bulgaria s-a aflat pe
ultimul loc între anii 1948-1956. Relaţiile comerciale ale României cu Albania au surclasat uneori
schimburile cu Bulgaria. În 1950, exporturile
româneşti în Bulgaria reprezentau 0,7% din totalul
exporturilor pe piaţa C.A.E.R., iar importurile

· email: cezar stanciu2003@yahoo.com.
1
Scânteia, nr. 1020/ l 5.01.1948.
2
Ibidem, nr. 1023/ 18.01.1948.

3
Raul de Arriba Bueno, Development and Crisis of the
Central Planned Economy in Bulgaria. Valahian journal of
Historical Studies, no. 5-6 (2006), p. 46-49.
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din Bulgaria 1, 1% din total. În 1955, procentul
exporturilor în Bulgaria din volumul schimburilor
cu ţările C.A.E.R. ajunsese la 3, 1% iar importurile la 2,5%, Bulgaria rămânând în continuare pe
ultimul loc în comerţul R.P.R. cu ţările socialiste4•
România a sprijinit încă din 1947 Bulgaria, prin
furnizarea de energie electrică. Convenţia din 16
iulie 1947, prin care era prevăzută livrarea, a fost
completată în 1952 cu un schimb de scrisori la
nivel de vicepresedinti ai Consiliilor de minimi
care stabilea că livrarea energiei electrice se va
face pe bază de schimb şi erau stabilite şi preţu
rile. Pe baza acestor scrisori, la 21 februarie 1953
s-a semnat un Protocol la nivel de guverne care
prevedea construirea unei linii pentru transportul de energie electrică din sistemul interconexat
Bucureşti-Câmpina-Stalin către Giurgiu-Ruse 5• În
sectorul Giurgiu-Ruse, livrările de energie electrică
începuseră din 1949, iar în august 1953, pe baza
Protocolului încheiat, încep discuţii pentru livrarea de energie electrică şi în regiunea Craiova-Lom,
deşi lucrările vor întârzia foarte mult. Bulgaria,
care avea un mare deficit de energie electrică, mai
ceruse livrări şi în zona Dobrogei, dar R.P.R. a
respins majorarea livrărilor din pricina necesarului intern. Livrările anuale de energie electrică erau
prevăzute în acordurile comerciale anuale. Bulgaria
nu efectuase livrări similare în R.P.R. 6 •
Dezvoltarea relaţiilor bilaterale a fost încurajată
odată în plus de deciziile C.A.E.R. de după 1953
care chemau la intensificarea colaborării economice între ţările socialiste. Guvernul bulgar a luat
initiativa dezvoltării relatiilor economice în 1955.
Printr-o notă remisă M.A.E., Ambasada Bulgariei
la Bucureşti informa că, în conformitate cu indicaţiile C.A.E.R., în Bulgaria erau alcătuite comisii
guvernamentale pentru colaborarea economică pe
diferite domenii cu alte ţări socialiste şi Bulgaria
propunea iniţierea unei astfel de colaborări între
Bulgaria şi România 7 . La 3 iunie 1955 are loc întrunirea comisiilor guvernamentale ale celor două ţări,
unde s-a convenit asupra înfiinţării a două comisii
de specialişti pentru a studia şi propune modalităţi
de colaborare economică în privinţa specializării

.

. .

.

4

.

AM.A.E.,fond220, cutia U.R.S.S.-România 1959- Sinteze
relarii R.P.R.-U.R.S.S. 1959/16. Comerrul exterior al R.P.R.
1950-1957, f. 90.
5 A.N.l.C., fond C.A.E.R. Comisia Guvernamentală
pentru Problemele C.A.E.R., dosar de colaborare economică
R.P.R. - R.P.B. nr. 6/1955. Notă. Ref: Probleme de energie
electrică, f. 130.
6
lbidem,f.131.
7
Idem, dosar de colaborare economică R.P.R. - R.P.B. nr. 5/
1954-56. Aide-Memoire. Primit de la M.A.E. la 29.111. ! 955,
f. 136.
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şi cooperării

în producţia industrială dar şi în prischimburilor comerciale8 •
Comisiile guvernamentale însărcinate cu schimburile comerciale au semnat un protocol la 9 noiembrie 1955. Acesta prevedea prelungirea acordului
comercial şi de plăţi încheiat în 1954 până în 1960
şi au alcătuit listele de mărfuri pentru schimburi
comerciale. România oferea la export tractoare,
semănători, locomotive miniere, masini electrice,
produse petrolifere şi chimice. În schimb, Bulgaria
oferea minereuri de fier şi zinc, bumbac, tutun,
produse agro-alimentare şi produse siderurgice9 •
Protocolul a mai prevăzut şi folosirea clearing-ului
tripartit cu Uniunea Sovietică, precum şi dezvoltarea cooperării în industria uşoară şi agricultură 10 •
Cooperarea în domeniul industriei prezenta cel
mai mare interes pentru ambele părţi. România se
interesa în Bulgaria de materiile prime existente şi
de posibilitatea exploatării în comun iar Bulgaria
era interesată de importul de produse industriale şi
de expertiză tehnică din R.P.R. Industria chimică
era cel mai atractivă în acest sens. Între cele două ţări
intervenise un acord conform cerinţelor C.A.E.R.
privind eliminarea paralelismelor în industrie şi
care se referea special la chimie. România se angaja
să ia în considerare nevoile industriei bulgare în
privinţa producţiei de coloranţi chimici şi chiar
să primească la specializare ingineri bulgari pentru
a studia diferite procedee tehnologice aplicate în
R.P.R. 11 • România îşi oferea colaborarea în privinţa
exploatării zăcămintelor de minereu de fier din
Bulgaria, care necesitau mari investiţii de capital.
Pentru sporirea producţiei de minereu de fier, atât
de necesar pentru siderurgia românească aflată
în plină dezvoltare, România se angaja să furnizeze Bulgariei unele instalaţii miniere şi fabrici,
urmând să primească dreptul de a importa în mod
prioritar o parte a producţiei obţinute. Totodată,
România mai era dispusă să ofere sprijin tehnologic Bulgariei pentru exploatarea unor zăcăminte
de caolin şi feldşpat utile industriei electrotehnice.
Plata utilajelor urma să fie efectuată prin livrări
de produse electrotehnice 12 • Aceste propuneri au
fost înaintate în iunie 1955 lui Gh. Ciankov, preşedintele Comitetului de Stat al Planificării din
RP Bulgară. Din partea Comitetului de Stat al
Planificării din R.P.R., Miron Constantinescu i-a
vinţa dezvoltării

Idem. Notă pentru tov. Vicepreşedinte Al. Bârlădeanu
nr. 4179/12.Xl.!955, f. 2.
9 Idem. Protocol, f. 3-5.
10
Ibidem, f. 4.
11
Idem. Anexa nr. 4 Industria chimică, f. 14.
12
Idem. Informare asupra problemelor care propunem să fie
examinate de către delega{iile Republicii Populare Bulgaria şi
Republica Populară Română, f. 63-65.
8

propus lui Ciankov ca România să furnizeze utilaje
pentru extracţia minereului de fier în schimbul
unor livrări anuale de cca 300 OOO t începând cu
1958. Totodată, Constantinescu atrăgea atenţia şi
asupra disponibilităţii R.P.R. de a oferi atât instalaţii de foraj pentru industria petrolieră cât şi prelucrarea ţiţeiului bulgar în R.P.R. 13 .
Comisiile însărcinate cu discutarea cooperării
şi specializării în industrie s-au întrunit între 18
iulie şi 6 august 1955. Raportul asupra discuţii
lor purtate dezvăluie, dincolo de interesul real care
exista pentru dezvoltarea cooperării, atât precauţia
părţii române faţă de unele propuneri bulgare cât
şi preocuparea fiecărei părţi de a nu exporta materii
prime ci de a le exploata în interior. Partea bulgară
insista ca R.P.R. să alcătuiască proiecte şi să asigure
livrarea şi montarea utilajc:lor în schimbul produselor care îi sunt necesare. ln privinţa zăcămintelor
de minereu de fier, Bulgaria accepta propunerea
înaintată de Miron Constantinescu şi se angaja să
livreze R.P.R. minereu de fier din disponibilul de
export al ţării. În acelaşi timp însă, Guvernul de
la Sofia plănuia să construiască un mare combinat
metalurgic care să fie pus în funcţiune începând
din 1960, ceea ce făcea ca disponibilul pentru
export să fie extrem de redus şi angajamentul să-şi
piardă mult din valoare. O altă materie primă care
prezenta mare interes în R.P.R. era bumbacul,
unde bulgarii aveau excedent. Livrările pe care se
angaja să le facă Bulgaria erau foarte reduse însă,
în raport cu necesităţile româneşti şi bulgarii plă
nuiau de asemenea să construiască noi unităti de
prelucrare în ţară. În privinţa cuprului, Bulgaria
dispunea de rezerve mari din acest minereu strategic şi R.P.R. se oferise să exporte utilajele necesare
pentru exploatarea lui, fără a primi însă răspuns 14 .
Posibilităţile de cooperare rămâneau aşadar reduse.
Gh. Cioară, ministrul român al energiei electrice,
remarca faptul că majoritatea propunerilor economice bulgare au fost improvizate, bulgarii neavând
un plan stabilit anterior 15 .
ln cursul anului 1955, schimburile comerciale
între cele două tări au crescut, însă si din cauza
'
'
unor factori subiectivi. Uniunea Sovietică renunţase la o cantitate de motorină contractată din
R.P.R. în favoarea Bulgariei, ceea ce determinase o
creştere cu 28 milioane ruble a exporturilor româneşti în Bulgaria. Printre mărfurile exportate se mai
Idem, dosar de colaborare economică R.P.R. - R.P.B.
nr. 6/1955. Tov Ciancov Gheorghe, preşedinte al Comitetului
de Stat al Planificării al Republicii Populare Bulgaria,
f. 117-118.
14
Idem. Raporr cu privire la discufiile purtate în R.P. Bulgaria
în problema cooperării şi specializării industriei, f. 98.
15
Ibidem.
13

numărau produse petrolifere, tractoare şi maşm1,
energie electrică. R.P.R. importase din Bulgaria
minereu de fier, bumbac şi produse agro-alimentare. Pentru acoperirea dezechilibrului, Bulgaria
oferise o serie de mărfuri agro-alimentare care nu
erau socotite necesare pe piaţa românească dar care
fuseseră acceptate cu intenţia de a le redistribui pe
alte pieţe. Aceste mărfuri nu acopereau însă nici
un sfert din deficitul comercial al Bulgariei faţă de
R.P.R.16.
După 1956, relaţiile româno-bulgare au evoluat
în acelaşi cadru modest, punctat de o colaborare
economică de nivel moderat, acord deplin la nivel
politic dar şi tensiuni momentane generate de situaţia românilor din peninsula Balcanică. În primă
vara lui 1957 a fost organizată cea mai importantă
vizită de partid şi de stat de la semnarea Tratatului
de prietenie din 1948. Gheorghiu-Dej a condus o
delegaţie din care mai făceau parte Chivu Stoica,
Petre Borilă, Leonte Răutu, Grigore Preoteasa şi
Gaston Marin şi care s-a aflat în Bulgaria între
30 martie şi 2 aprilie 1957. La Sofia, delegaţia
s-a întâlnit cu oficialităţi guvernamentale şi de la
nivelul Comitetului Central, purtând discuţii referitoare la situatia internatională si colaborarea economică româ~o-bulgară 1,7 • În di~cuţiile dintre Dej
şi omologul său bulgar Todor Jivkov s-a pus accentul pe păstrarea unităţii lagărului socialist şi combaterea asa-numitului „comunism national" drept
'
'
o diversiune imperialistă. Ambele părţi şi-au înnoit
angajamentul de a lupta pentru „puritatea învăţă
turii marxist-leniniste" si si-au exprimat adeziunea
faţă de principiile coe~is~enţei paşnice 18 . În septembrie 1957, o nouă delegaţie română condusă
de Alexandru Moghioroş a vizitat Bulgaria, pentru
a discuta chestiuni economice şi de partid 19 . Cu
toate acestea, analize realizate la nivelul C.C. al
P.M.R. nu acordau o semnificaţie prea mare relaţiilor politice cu P.C. Bulgar: un referat din 1958
aprecia că tovarăşii bulgari dau acestor întâlniri
mai mult un caracter festiv, fără să se preocupe de
studiu sau de schimbul de experienţă 20 •
16
Idem. Notă cu privire la schimburile comerciale cu
Republica Populară Bulgaria pe anul 1955, f. 124-127.
17
Declaraţie cu privire la tratativele între delegaţiile Partidului
Muncitoresc Român şi Partidului Comunist Bulgar, în loc. cit.,
dosar nr. 13/1957, f. 3-5.
18
Ibidem.
19
Dezvoltarea relaţiilor P.MR. cu alte partide comuniste şi
muncitoreşti în ultimii doi ani şi propuneri în vederea desfăşu
rării acestor relaţii în anul 1959, în loc. cit., dosar nr. 12/ 1959,
f. 11.
20
Unele aspecte ale relaţiilor Partidului Muncitoresc Român
cu partidele comuniste şi muncitoreşti şi propuneri în vederea
dezvoltării acestor relaţii, în loc. cit., dosar nr. 7/1958, f. 14.
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O problemă asupra căreia bulgarii au insistat
mult în acesti ani a fost cea a interconexiunii energetice. Într~ 1952-1954 fuseseră purtate discuţii
privind interconexiunea energetică pe linia LomCraiova, unde bulgarii vroiau să exporte electricitate, dar o înţelegere a întârziat să apară, astfel încât
partea română a devenit neinteresată după punerea
în funcţiune a termocentralei de la Paroşeni, care
alimenta zona Olteniei cu energie electrică suficientă21. Cu ocazia vizitei amintite, partea bulgară
a redeschis problema conexiunii la Lom-Craiova,
însă R.P_R. şi-a exprimat lipsa de interes pentru
aceasta. ln anii următori, Bulgaria a insistat să se
facă noi studii privind interconexiunea energetică,
fiind în mod special interesată de sporirea importului de electricitate pe linia Giurgiu-Ruse, unde bulgarii ar fi vrut să se ajungă la un import de 1 miliard
kWh/an până în 1965 22 . Pe parcursul anului 1960,
Guvernul bulgar a depus mari eforturi pentru a
convinge partea română, însă Guvernul R.PR. nu
era interesat de exportul de energie electrică, ci de
un schimb cu balanţă nulă23 •
Schimburile comerciale între cele două ţări au
cunoscut un curs ascendent, de la 23 milioane
ruble în 1950 la 95 milioane în 196024, însă au
continuat să ridice numeroase probleme derivate
mai ales din profilul economic similar al celor două
ţări. În 1960 a fost semnat un Acord comercial de
lungă durară, care prevedea o creştere semnificativă
a schimburilor în anii următori, dar nivelele prevă
zute nu au fost atinse. În general, partea română
era nemulţumiră de mărfurile oferite la export de
Bulgaria, care nu prezentau interes pentru economia românească. La rândul lor, bulgarii acuzau
costurile prea mari ale transportului, care fa.ceau
ca soldul să fie mereu activ în favoarea României.
Bulgaria propusese achitarea în mărfuri a costurilor transportului, însă oferise pentru aceasta
mărfuri pe care România nu era interesară să le
achiziţioneze (legume, zarzavaturi etc.) 25 . O altă
soluţie privea re-exportarea acestor mărfuri de
către România, către terţe părţi. Şi în acest caz,
partea română se plângea că contractase vânzarea
acestor mărfuri, însă partea bulgară nu le-a mai
livrat, ceea ce a produs complicaţii suplimentare.
Uneori apărea altă problemă: partea bulgară nu-şi
îndeplinea obligaţiile faţă de România privind
Notă asupra problemei interconectării sistemelor energetice
ale Republicii Populare Române şi Republicii Populare Bulgaria,
în loc. cit., dosar nr. 211961, f. 20.
22
Ibidem, f. 21.
23
Ibidem, f. 22.
24
Notă privind unele aspecte ale schimburilor reciproce şi plăţile
cu R.P. Bulgaria, în loc. cit., f. 30.
25
Ibidem, f. 30-31.
21
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livrarea anumitor mărfuri alimentare - contractate
de R.PR. în alte ţări socialiste - dar exporta exact
acele mărfuri către ţările capiralisre26 .
România acuza inconsecvenţa părţii bulgare şi
în alte chestiuni. Conform Protocolului semnat în
1959, fusese înfiinţată o Comisie mixtă cu sarcina
de a studia posibilitatea dezvoltării relaţiilor economice în viitor. Partea bulgară se arătase foarte
interesată de livrări de utilaje industriale din R.PR.
destinate a spori extracţia de minereu de fier, utilajele urmând a fi plătite cu minereul extras, soluţie
la care şi România a recurs în relaţia cu alte democraţii populare. Cu toate acestea, partea bulgară
s-a răzgândit, argumentând că a decis suplimentarea producţiei sale de oţel, ceea ce fa.cea imposibil
exportul de minereu de fier către R.PR.27. Bulgaria
a mai cerut ajutor românesc şi în ceea ce privea
prospecţiunile petroliere, solicitând ca o organizaţie românească de profil să execute lucrările de
prospecţiune. România a refuzat varianta, angajându-se să ofere asistenţă tehnică unei organizaţii bulgare de profil, dar ulterior s-a renunţat şi la
această idee 28 .

Prietenie „pe muchie de

cuţit"

Relaţiile

româno-bulgare întâmpinau msa şi
dificultăţi de o cu torul altă natură. Începând cu
anul 1960, atenţia românească se va concentra
tot mai mult asupra politicii Guvernului bulgar
privind problema naţională, cu referire în mod
special la problema aromânilor din Bulgaria, dar şi
la atitudinea Bulgariei faţă de România, din punct
de vedere al problemelor istorice care legau cele
două ţări. Anumite manifestări din Bulgaria vor
determina Ministerul român de Externe să le califice chiar drept manifestări şovine.
Secţia Externe a C.C. al PM.R., la sesizarea
Ambasadei R.PR. din Sofia, va întocmi un referat
privind o lucrare cu caracter istoric apărură în
Bulgaria şi care neglija în mod ostentativ rolul
românilor în istoria acestei ţări. „Cursul scurt de
istorie a Bulgariei", editat de Academia bulgară de
Ştiinţe şi publicat în vara anului 1961, descria o
serie întreagă de evenimente istorice în care fuseseră
implicaţi bulgari şi români, trecând însă sub tăcere
rolul românilor. Capitolul despre răscoala fraţilor
Petru şi Asan, scris de cel mai reputat bizantinolog
bulgar, ignora complet rolul elementului românesc. Era ignorat de asemenea, rolul României în
26

Ibidem, f. 32.

27

Notă privind stadiul tratativelor la principalele probleme

de colaborare economică dintre Republica Populară Română şi
Republica Populară Bulgaria, în loc. cit., f 52-53.
28
Ibidem, f. 53-54.

mişcarea

de renaştere naţională a Bulgariei, faptul
bulgari s-au
adăpostit în România, unde au scris şi unde s-au
organizat. Sub tăcere era trecută şi participarea
României la războiul ruso-turc din 1877-1878 29 •
Recenzia publicată într-o revistă de profil menţiona
că lucrarea se bazează pe „ultimele realizări ale ştiin
ţei istorice" şi că „va contribui la educarea patriotică
a oamenilor muncii" 30 • O altă lucrare, cu caracter
turistic, menţionează că în Bulgaria crăiesc foarte
puţini români, al căror număr nu este precizat spre deosebire de alee minorităţi - şi, mai mule,
autorii adaugă faptul că populaţia românească s-ar
fi stabilit în Bulgaria în secolul al XIX-lea31 • Nota
Secţiei de Relaţii Externe preciza că astfel de greşeli
se repetă deseori, într-o formă sau alea şi propunea o întâlnire între istoricii români şi bulgari cu
scopul de a soluţiona interpretările divergente 32 •
Un ale referat întocmit în acea perioadă încearcă
să descrie situaţia românilor din Bulgaria, apreciind numărul acestora, pe baza dacelor istorice şi
de recensământ, la aproximativ 100 OOO de persoane. Documentul trece în revistă şi situaţia foarte
proastă a învăţământului în limba română din
Bulgaria, analizând comparativ situaţia şcolilor în
limba turcă si a acelor în limba română, concluzia
'
fiind că românii
sunt mule rămaşi în urmă la acest
capitol. Conform aprecierilor Ambasadei R.P.R. la
Sofia, foarte mulţi români s-ar fi plâns că nu pot
studia în limba lor 33 .
În iulie 1960, Ambasada R.P.R. la Sofia a trimis
un memoriu lui Gheorghiu-Dej, în care era prezentată politica bulgară faţă de problema naţi
onală, cu referire specială la situaţia românilor.
Memoriul era foarte virulent în aprecierile sale,
criticând aspru politica pe care o aprecia ca fiind
„şovină". În perioada interbelică, aprecia memoriul, burghezia bulgară dusese o politică de „deznaţionalizare", iar după al doilea război mondial,
puterea populară nu luase nici o măsură pentru a
combate efectele acestei politici: „acţiunea de deznaţionalizare dusă în trecut de burghezia bulgară a
căpătat în ultimul timp o formă de politică de stat
cu caracter legat' 34 • Ambasada remarca faptul că
de la nivel central fuseseră trimise instrucţiuni
Sfaturilor Populare pentru „bulgarizarea" numelor
că numeroşi revoluţionari şi patrioţi

Copie după informarea trimisă de Ambasada R.P.R. din
Sofia cu privire la apariţia unor cărţi în R.P. Bulgaria, în loc.
cit„ f. 58.
30
Ibidem, f. 59.
31
Ibidem, f. 60.
32
Ibidem.
33 Notă. Situaţia învăţământului în limba română în R.P.B„
în loc. cit„ f. 65-66.
34
Problema naţională în RP Bulgaria, în loc. cit„ f. 71.
29

minorităţilor naţionale. Această politică

era aplicu succes în rândul ţiganilor şi se pregătea
aplicarea ei şi pentru minoritatea turcă 35 • În privinta românilor, memoriul mentionează că în
'
'
timpul regimului de extremă dreaptă, inscripţiile
româneşti din unele biserici de patrimoniu fuseseră distruse şi înlocuite cu aleele în limba bulgară,
iar după război, guvernul comunist nu luase nici
un fel de măsuri pentru remedierea acestora. La
starea civilă românii erau trecuţi în acte ca fiind
de naţionalitate bulgară, aceasta împotriva voinţei
lor36 • Pe aceeasi linie, recensământul din 1956 nu îi
'
recunoaşte pe români ca minoritate naţională. Din
cercetările Ambasadei, rezulea că existau nu mai
puţin de 92 de localităţi cu populaţie majoritar
românească. Cu diferite ocazii, s-a putut observa
că unii bulgari, ajunşi în aceste localităţi cu serviciul (medici, funcţionari etc.) recunoşteau că
fuseseră nevoiţi să înveţe limba română pentru a se
putea înţelege cu localnicii 37 • Concluzia memoriului era că populaţia românească era supusă presiunilor politice şi administrative pentru a renunţa la
identitatea sa naţională: de pildă, cei care solicitau
scoli în limba română erau imediat cransferati cu
'
'
serviciul în localităţi îndepărtate sau retrogradaţi.
Memoriul oferea mai multe exemple concrete în
cată

această privinţă 38 •

Documentul mai preciza: „datorită unor presiuni morale exercitate de-a lungul anilor asupra românilor din Bulgaria, la aceştia s-a format un complex
de inferioritate faţă de populaţia bulgărească. Faptul
că şi astăzi acest complex de inferioritate se manifestă
din plin, faptul că oamenii şi în special tineretul se
feresc să vorbească limba română şi foarte rar spun
că sunt români, dovedeşte faptul că presiunea morală
asupra elementului românesc din Bulgaria continuă
şi în anii regimului de democraţie populară. (. . .)
Într-o discuţie cu un reprezentant al Ambasadei
R.PR. la Sofia, preşedintele G.A. C.M din com.
Gomotaţi, reg. Vidin, a întrebat „de ce nu avem
şcoli româneşti?" La aceasta diplomatul i-a răspuns
cu întrebarea următoare: „De ce nu ridicaţi această
problemă tovarăşilor bulgari. Dvs. sunteţi membru
de partid, de ce nu ridicaţi problema la partid?" În
continuare atunci preşedintele i-a răspuns fără ocol:
„fiindcă nu este voie" 39 •
Cu aceeaşi ocazie, a mai fose înaintat un
memoriu referitor la alee manifestări şovine în
rândul bulgarilor. Erau menţionate diverse cărţi
35
36

37
38
39

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f.
f.
f.
f.
f.

71.
72.
76-77.
78-79.
82.
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şi

reviste care se refereau în mod tendenţios la
Basarabia (eliberată „după robia românească
si turcească", limba „moldovenească' etc.) si la
'
'
Dobrogea (leagăn al poporului bulgar, „asuprirea
naţională român~ască" drept cauză a înapoierii
Dobrogei etc.) 40 . ln general, mediul literar şi cultural descrie românii ca dusmani, oferind diverse
'
explicaţii istorice (războiul contra Bulgariei), atitudine pe care ambasadorul M. Roşianu o descrie ca
fiind cel puţin de „neprietenie" 41 •
În ianuarie 1961 a avut loc o nouă întâlnire la
vârf româno-bulgară, însă aceste probleme n-au fost
discutate decât tangenţial. Principalele subiecte de
discuţie au fost colaborarea economică şi problemele frontierei. Conform Convenţiei de reglementare a regimului frontierei dintre cele două ţări,
încheiată în 1908, era prevăzută întrunirea unei
comisii mixte româno-bulgare, odată la zece ani,
pentru a modifica frontiera şi apartenenţa insulelor
de pe Dunăre, în funcţie de fluctuaţiile talvegului
Dunării. Asemenea întruniri nu mai avuseseră loc
până atunci, dar în 1957, observând modificările
majore care surveniseră în albia fluviului, România
invitase partea bulgară la discuţii privind corectarea
traseului frontierei. Primele discuţii, care au avut
loc în 1957, nu au dus la nici un rezultat, deoarece
Bulgaria a refuzat să mai recunoască Convenţia din
1908, dar nici n-a dorit să facă o denunţare oficială a acesteia42 • Discuţiile au stagnat astfel, la fel ca
şi în cazul proprietăţilor româneşti din Bulgaria.
Era vorba despre localurile unor şcoli, unele clădiri
aparţinând fostei familii regale, pe care guvernul
român le oferise Bulgariei spre închiriere. Chiria
nu fusese însă plătită niciodată şi clădirile se aflau
într-un avansat stadiu de degradare. Mai mult,
Ambasada R.P.R. din Sofia nu dispunea de un local
corespunzător, motiv pentru care România a pus
în discuţie situaţia acestor localuri 43 • Şi de această
dată, însă, s-a izbit de reticenţa părţii bulgare.
Între 14-21 ianuarie 1961, o delegaţie bulgară
de partid şi de stat condusă de Todor Jivkov s-a
aflat în România. Programul a cuprins vizitarea
a numeroase obiective industriale, precum şi discuţii de ordin economic, întâlniri cu oficialităţi
din cadrul Consiliului de Ministri si din cadrul
'
'
Comitetului Central44 • La 21 ianuarie au avut
loc discuţii la vârf, conduse de Gheorghiu-Dej şi
Despre unele manifestări ale naţionalismului şi şovinismului
bulgar, în loc. cit., f. 85-87.
41 Ibidem, f. 94.
42 Notă cu privire la unele probleme de relaţii între R.P Română
şi RP Bulgaria, în loc. cit., f. 101-102.
43
Ibidem, f. 103-105.
44 Protocol nr. 1 al şedinţei Biroului Politic al CC. al PM.R.
din ziua de 13 ianuarie 1961, în loc. cit., f. 3-8.
40
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Jivkov, în care partea română a solicitat discutarea problemelor pendinte dintre cele două ţări.
Bârlădeanu a enumerat problemele economice
nerezolvate, privind minereul de ~er, prospecţiu
nile petroliere şi datoria Bulgariei. ln privinţa primelor două, s-a stabilit ca acestea să fie discutate
în comisii mixte de specialişti. Problema datoriei,
s-a plâns Jivkov, este extrem de delicată, deoarece,
a precizat acesta, cea mai mare parte provine din
cheltuieli de transport, pe care, în relaţia cu democraţiile populare, ei le plătesc în mărfuri. Bodnăraş
a intervenit arătând că R.P.R. nu poate accepta
zarzavaturi, cum o fac cehoslovacii sau germanii,
deoarece România nu are nevoie de aceste mărfuri.
Jivkov a cerut înţelegere, arătând situaţia dificilă a
Bulgariei şi s-a angajat că o parte din datorie va
fi achitată prin intermediul unui credit pe care
urmau să-l contracteze din Uniunea Sovietică45 •
În privinţa frontierei, Jivkov a fost de acord
cu constituirea unei comisii mixte din care să
facă parte Bodnăraş şi Ganev, pentru reglementarea situaţiei. Aceeaşi comisie a fost însărcinată şi
cu reglementarea situaţiei bunurilor româneşti în
Bulgaria46 • Dej a ridicat şi problema publicaţiilor
bulgare care tratau în mod tendenţios problema
românilor, şi a primit asigurările lui Jivkov că va lua
măsuri pentru prevenirea unor situaţii similare în
viitor47 • Dej l-a mai informat de Jivkov cu privire
la tratativele cu Iugoslavia privind hidrocentrala
de la Porţile de Fier şi a înaintat în acelaşi timp şi
un proiect comun, referitor la construirea unei alte
hidrocentrale la Islaz, prin parteneriat româno-bulgar._ Delegaţia bulgară a promis că va studia oferta48 •
ln martie 1961, la nivelul Biroului Politic a fost
aprobată o cerere formulată de partea bulgară, în
timpul vizitei amintite, referitoare la alimentarea
cu apă a oraşului Silistra. Jivkov ceruse ca izvoarele care alimentau cu apă oraşul şi care se aflau
pe teritoriul României, să treacă în proprietatea
Bulgariei. Biroul Politic şi-a exprimat acordul cu
privire la această problemă49 •
Pentru România, proiectul hidrocentralei
Porţile de Fier avea o semnificaţie deosebită, derivând din necesităţile energetice ale României.
Planurile de perspectivă privind dezvoltarea
45 Stenograma discuţiei ce a avut loc la CC. al PM.R. la
21./.J 961 între delegaţia RP Bulgară fonnată din tovarăşii:
Todor Jivkov, Anton jugov, Dimittir Ganev şi tovarăşii: Gh.
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica şi Emil Bodnăraş, în loc. cit„
dosar nr. 4/ 1961, f. 3--6.
46
lbidem,f.18-19.
47
Ibidem, f. 20.
48
lbidem,f.15-18
49 Protocol nr. 6 al şedinţei Biroului Politic al C. C. al PM.R.
din ziua de 21martie1961, în loc. cit., dosar nr. 16/1961, f. 4.

econom1e1 româneşti pana m 1980 implicau un
consum energetic din ce în ce mai ridicat, care
presupunerea o creştere de erei ori a consumului
în următorii 20 de ani. Studii realizate în 1961
arătau că în dezvolcarea capacităţilor sale energetice, România trebuia să ţină seama de caracterul
limitat al resurselor de cărbune şi hidrocarburi şi
să se axeze mai degrabă pe capacităţi hidroelectrice
şi electro-nucleare, pentru a asigura o producţie
viabilă, pe termen lung. De aceea, planurile de dezvoltare trebuiau să mizeze pe a_menajarea potenţia
lului hidroenergetic al ţării 50 • In acest sens, hidrocentrala de la Porţile de Fier juca un rol vital.
Analizele realizate apreciau că varianta cooptării
unei terţe părţi nu este deloc avantajoasă pentru
România. Studiind experienţele similare ale altor
ţări, se conchidea că hidrocentrala ar trebui amenajată doar de România şi Iugoslavia. Necesarul
energetic al României fiind foarte mare, incluzând
şi angajamentele de export, iar hidroenergia fiind
ieftină în termenii producţiei, se aprecia că nu este
în interesul României să coopteze o terţă parce, cu
atât mai mule cu cât România dispunea de resursele
financiare şi materiale necesare finalizării lucrării 51 •
Mai mule, în cazul în care parcea bulgară ar fi interesată să participe, erau luate în calcul mai multe
variante prin care aceasta ar putea fi exclusă: fie
prin oferirea unui parteneriat cu Iugoslavia, dacă
aceasta ar fi acceptat, fie prin oferirea unui proiect
alternativ, respectiv la Islaz, aşa cum Dej îi propusese lui Jivkov cu ocazia întâlnirilor menţionace 52 .
Guvernele român şi iugoslav căzuseră de acord
să studieze problema unei hidrocentrale la Porţile
de Fier, în urma întâlnirilor din iunie si octombrie 1956, aşa cum s-a arătat. În 1957 a' fose alcă
tuită o Comisie mixtă de specialişti care a lucrat
timp de trei ani la elaborarea memoriului tehnic şi
economic privind hidrocentrala. În 1960, memoriul a fose aprobat de guvernele celor două ţări. În
decembrie acelaşi an, la Belgrad, a avut loc întâlnirea delegaţiilor guvernamentale ale celor două
ţări, în cadrul căreia parcea iugoslavă a insistat să
se înceapă doar proiectarea hidrocentralei, fără a
se semna vreun acord referitor la conscrucţie 53 •
Guvernul iugoslav a insistat cu ocazia acestor discuţii asupra faptului că nu dispune de fondurile
necesare realizării construcciei si că este interesat
în obţinerea unui credit. În 'aug~sc 1960 Guvernul
Politica energetică a R.P.R. în perioada de perspectivă 19611980, în loc. cit., dosar nr. 211961, f. 42-43.
51 Ibidem, f. 44.
52 Ibidem, f. 44-45.
53 Notă privind problema hidrocentralei de la Porţile de Fier,
în loc. cit„ f. 47.
50

român s-a oferit să împrumute Iugoslavia cu suma
necesară realizării proiectului, fără a primi însă un
răspuns ferm 54 •
La Bucureşti exista impresia, pe care Dej i-a
împărtăşit-o şi lui Jivkov, că Iugoslavia nu se gră
beste deloc cu lucrarea si că, mai mule, ar avea
an~mice ezitări legate de ;ceasta. Într-o întâlnire cu
ambasadorul iugoslav la Bucureşti, A. Milacovici,
Dej şi-a exprimat această îngrijorare. El l-a întrebat pe ambasadorul iugoslav dacă Guvernul său
are cerneri legate de intenţia României de a duce
la bun sfârşit proiectul. Milacovici a confirmat că,
având în vedere trecutul relaţiilor dintre cele două
ţări, la Belgrad există într-adevăr anumite cerneri în
acest sens. El a mai adăugat însă, că speră ca acestea
să fie depăşite. Dej l-a asigurat de bunele intenţii
ale României dar a mai precizat de asemenea, că
România nu are de gând să ofere Iugoslaviei credit
ca o garanţie a seriozităţii angajamentului său 55 •
Atitudinea iugoslavă va cunoasce nuancări în a
doua jumătate a anului 1961. În' cadrul ~nei noi
întâlniri la nivel guvernamental, şeful delegaţiei
iugoslave a afirmat răspicat că nu se pune problema neîncrederii în angajamentul României, ci
doar a finanţării proieccului 56 • Iugoslavia a refuzat
oferta ca România să execute singură întreaga
lucrare urmând ca Iugoslavia să plătească partea sa
prin livrări de energie electrică, dar a solicitat în
schimb un credit avantajos pe 25 de ani. Totodată,
Iugoslavia a insistat asupra faptului că coace ţările
riverane ar trebui să contribuie la realizarea lucrări
lor de amenajare a fluviului 57 •
România şi Iugoslavia demaraseră deja studiile privind amenajarea hidrocentralei, însă între
timp parcea bulgară devenise foarte interesată în a
participa la proiect, cu coace că Iugoslavia refuza
cu încăpăţânare implicarea unei terţe părţi. Acest
lucru fusese clar precizat de iugoslavi în negocierile
cu românii, inclusiv printr-o scrisoare trimisă de
Tico lui Dej 58 •
După ce în octombrie 1961, Guvernul bulgar
se adresase ambelor părţi solicitând să fie acceptată implicarea bulgară, Guvernul R.P.R. a cerut
Belgradului să examineze cu bunăvoinţă cererea
54

Ibidem, f. 49.
de audienţă, în loc. cit„ dosar nr. 90/ 196 l, f. 9.
56 Raport asupra tratativelor cu partea iugoslavă pentru
pregătirea Acordului între R.P.R. şi R.P.FI. cu privire la reali:wrea Hidrocentralei de la Porfile de Fier, în loc. cit., dosar
nr. 118/1961, f. 3-9.
57 Ibidem.
58
Stenograma discufiilor dintre delegaţiile de partid şi guvernamentale ale Republicii Populare Române şi Republicii
Populare Bulgaria, din ziua de 6 iulie 1962, în loc. cit„ dosar
nr. 18/1962, f. 6.
55

Notă
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bulgară. Deşi Tico

a răspuns iniţial în termeni vagi,
dar favorabili, partea iugoslavă a tergiversat însă
discuţiile în formulă tripartită iar insistenţele româneşti în această privinţă au deranjat Belgradul5 9•
Delegaţia iugoslavă, într-o discuţie cu Bârlădeanu,
a punctat la un moment dat: „suntem excepţional
de sensibili asupra suveranităţii noastre" 60 • La rândul
său, partea română a fost deranjată de insistenţele
bulgare şi mai ales de faptul că Jivkov j-a cerut lui
Hruşciov să intervină pe lângă Dej. In februarie
1963, în şedinţa Comitetului Executiv al C.A.E.R.,
Hruşciov a ridicat problema implicării Bulgariei
în proiectul de la Porţile de Fier61 • Hruşciov se va
referi la acest subiect şi cu alte ocazii, pe parcursul
anilor 1962-1963.
Foarte interesaţi de proiect însă, bulgarii susţi
neau că problema hidrocentralei de la Porţile de
Fier trebuie privită în ansamblu, ca parte componentă a problemei utilizării complexe a apelor
Dunării, care privea şi Bulgaria. În iulie 1962 a
avut loc o nouă întâlnire între conducerile română
şi bulgară, pentru a discuta o serie de probleme
privind Porţile de Fier. Jivkov era foarte interesat să afle de ce se opune Iugoslavia participării
Bulgariei la proiect62 • În demersul său, Jivkov se
baza pe răspunsul iniţial al iugoslavilor, care fusese
echivoc în această privinţă. Dej însă se opunea
ferm continuării demersurilor bulgare, de teamă
că acestea vor periclita proiectul cu totul. Dej i-a
explicat lui Jivkov că după părerea sa, răspunsul
iugoslav fusese echivoc, „şarlatanesc", în ideea că
România va refuza participarea bulgară şi în felul
acesta Belgradul se va spăla pe mâini. Observând
însă că şi partea română a pus în discuţie participarea Bulgariei, iugoslavii s-au răzgândit şi au refuzat
ferm 63 • Jivkov a insistat însă, încercând să-l convingă pe Dej că o eventuală accelerare a lucrărilor
la proiectata hidrocentrală de la Islaz ar convinge
Iugoslavia să accepte şi Bulgaria la Porţile de Fier.
Ideea s-a lovit însă de opoziţia încăpăţânată a lui
Dej, care a refuzat să ia în calcul orice fel de presiuni contra Iugoslaviei. Efectul acestora, arăta el,
ar fi contrar şi ar compromite proiectul cu totul 64 •
Concluzia discuţiilor a fost că Bulgaria va continua
Stenograma discuţiilor avute de tov. Alex. Bârlădeanu cu
tov. B. Stoianovici şi A. Mi/atavici în problema Hidrocentralei
de la „Porţile de Fier (un exemplar) 1963, în loc. cit., dosar
nr. 65/1963, f. 5-12.
60
Ibidem, f. 12.
61
Dan Cătănuş, „România şi schisma sovieto-chineză, IV.
Conflictul din C.A.E.R., 1962-1963'', în Arhivele totalitarismului, nr. 1-2/200 l, p. 181.
62
Ibidem, f. 8.
63
Ibidem, f. 11.
64
Ibidem, f. 16.
59
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demersurile faţă de Iugoslavia pe cont propriu,
fără să implice România, deşi Dej a continuat să se
opună până la final acestei idei 65 •
În concluzie, relaţiile româno-bulgare după al
doilea război mondial s-au desfăşurat în condiţi
ile impuse de Moscova, fără a se observa dificultăţi
majore. România a acordat o atenţie mai redusă
relaţiilor sale cu Bulgaria, deoarece profilul economic comun al celor două ţări nu putea oferi R.P.R.
avantaje economice prin colaborare. S-a remarcat
pentru perioada discutată eforturile bulgare de a
obtine din România energie electrică si o serie de
materii prime precum petrolul, vitale dezvoltării
sale. Deşi a satisfăcut paqial aceste cereri, România
nu a acordat relaţiilor cu Bulgaria aceeaşi importanţă pe care a acordat-o relaţiilor cu ROG sau
Cehoslovacia. La începutul deceniului al şaptelea,
pe măsură ce regimul din România se consolida
tot mai mult pe plan intern, interesul românesc
pentru relaţiile cu Sofia va scădea. Mai mult, emergenţa primelor neînţelegeri între cele două ţări
reprezintă un pas înainte pentru regimul Dej, pe
drumul revendicării propriei independenţe. Nu
întâmplător, aceste neînţelegeri s-au manifestat
exact în perioada în care România începea să organizeze o rezistenţă tot mai puternică la C.A.E.R.,
faţă de planurile hruşcioviste de integrare economică. Interesul românesc pentru situaţia aromânilor din Bulgaria precum şi discuţiile pe marginea
proiectului Porţile de Fier reprezintă expresia spaţiului de manevră tot mai larg pe care şi-l revendică
Gheorghiu-Dej în domeniul politic.

.

.

JIVKOV ANO DEJ BETWEEN
FRIENDSHIP ANO INTERESTS.
THE ROMANIAN-BULGARIAN RELATIONS
IN THE AFTERMATH OF WORLD WAR II
(1948-1964)
(Abstract)

ln the aftermath of World War II, Romania and
Bulgaria were both included in the Soviet sphere of
influence. The Communist regimes in power were
internationally isolated, due to Cold War pressures. The
Soviet satellites could only rely on each orher, for economica! and politica! support. Further more, enmities
of the past were quickly forgotten, as "imperialist machinations". Romania and Bulgaria strongly proclaimed
their friendship and pursued a road of close contacts
and cooperation. This study will prove that such declarative intentions met with numerous obstacles along the
way. First of al!, the domestic necessities of the industrialization program focused Romania's attention towards
65

Ibidem, f. 19.

rhe more developed counrries in the "Socialist camp",
like East Germany and Czechoslovakia, apart from the
USSR. From these counrries, Romania could import
technology and industrial equipment.
As for Bulgaria, the relations developed mosdy
because of Sofia's interest in importing electrica! energy
and various industrial products available in Romania.
The field of economic cooperation was the first to prove
that uniformity among Soviet satellites was nothing
more than a dream. This is obvious, in this case,
from Romania's reduced interest in cooperating with
Bulgaria. On the other hand, old enmities of national
origin resurfaced again, after Stalin's death. The space
of maneuver allowed by Moscow during Khrushchev's
rime created the conditions for an emergence of conflicts inside rhe "Socialist camp". Romania's strong preoccupation for rhe situation of Romanians in Bulgaria
and Sofia's policy of assimilation raised many discontents in Bucharest. Moreover, Gheorghiu-Dej and

Jivkov clashed in the early l 960s on the issue of the
lron Gates electrica! power plant. Bulgaria decided to
get involved in the Romanian-Yugoslav project, which
gready irritated Gheorghiu-Dej. Although favorable to
Bulgaria's involvement in the projects, under certain
conditions, the Romanian leader was nor at al! inrerested in having Bulgaria as an equal partner. These
conrradictions occurred ar a rime when Gheorghiu-Dej
was in conflict with Khrushchev ar CMEA, regarding
Romania's industrialization.
This study proves rhat beneath the appearances of
friendship and "Socialist brotherhood", Soviet satellites
in Europe were involved in a strong competition which
was kept far from the public. During Khrushchev,
each regime's interests, either economica! or national,
became a key factor in policy-making, sometimes ignoring Moscow's directives. The evolution of RomanianBulgarian relations from 1948 to 1964 illustrates rhis
situation well.
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SÂRBII DIN ROMÂNIA SUB IMPERIUL „LIMBII DE LEMN"
DE LA „IUDA" TITO ŞI „GENIALUC' STALIN
SPRE JALOANELE COMUNISMULUI AUTOHTON
Miodrag Milin •

Cuvinte cheie: minoritatea sârbă, România, dictatură, comunism
Keywords: serb minority, Romania, dictatorship, communism

Motivatia ternei
A

'

n urma cercetărilor anterioare privind trecutul recent al minorităţii sârbe din România,
mi-am pus întrebarea: care au fost cauzele experienţelor traumatizante suferite de minoritari, ca
urmare a declanşării procesului de comunizare
accelerată a ţării, de la sfârşitul anilor 40 ai secolului din urmă? Mă gândeam că răspunsurile pot
fi întrezărite prin analiza nivelului de receptare a
noului mesaj social-politic, din partea comunităţii minoritare, incapabilă de o decodificare şi o
proprie valorizare a experienţei politice traversate
de societatea românească în ansamblu. Ca urmare,
au fost preluate de-a dreptul, abrupt, clişee de
judecată şi acţiune din repertoriul „dur" al luptei
de clasă, reduse apoi treptat şi adaptate la condiţiile
de marginali şi posibile victime, ai lumii româneşti
post-helice.
Textul de faţă inaugurează o asemenea abordare
a problematicii minoritare, plecând de la identificarea codurilor represiunii şi tălmăcirea încărcăturii
lor de mesaj pentru o conduită politică oportunistă
şi spre modelarea individului obedient şi resemnat
la noua realitate a dictaturii naţional-comuniste
românesti.
,

I

*
Surprinzând pe toată lumea o parte a conducerii Uniunii Sârbilor de la Timişoara 1 a reacţio
nat negativ la Rezoluţia din 28 iunie 1948, emisă
de Biroul informativ al tărilor comuniste reunit la
'
Bucureşti, de condamnare stalinistă a Iugoslaviei
· e-mail: miomi333@yahoo.com.
1
Denumire uzuală. Denumirea ei corecră e S.S.K.D.U.R.
(Savez slovenskih demokrarskih udruzenja u Rumuniji); sau
în româneşte U.A.C.D.S.R. (Uniunea Asociafiilor Culturale
Democrate Slave din România) deşi ea aproape în coralirare
era formară din sârbi.

lui Tito 2 • După o săptămână de consultări cu
proprii membri (aproape 2000 dintre ei foşti partizani iugoslavi şi dezertori din armata română)
aceştia au emis de-a dreptul o Contrarezoluţie de
solidarizare cu politica lui Tito.

Represiunea
Reacţia „hard-liner" -ilor sârbi a şocat Conducerea regională Banat a P.M.R.-ului, care n-a fost
capabilă să gestioneze conflictul ce risca să primească amploare şi evoluţii necontrolabile 3 •
A intrat în acţiune de îndată Direcţia de
Interne, ministrul Teohari Georgescu intervenind
personal la Timişoara, pentru curmarea acestei
dizidenţe sârbeşti în germene. S-au pus în functiune echipe de investigatie, control si îndrumare
'

'

'

Din bibliografia mai recentă asupra problemei, vezi: Joseph
Rotschild, lntoarcerea la diversitate. Istoria politică a Europei
Centrale şi de Est după Al Doilea Război Mondial, Bucureşti
(1997); Jean-Franc;:ois Soulet, !storia comparată a statelor comuniste din 1945pînă în zilele noastre, Iaşi (1998); Miodrag Milin,
Andrei Milin, Sârbii din România şi relaţiile româno-iugoslave.
Studiu şi documente (1944-1949), Timişoara (2004); Great
Powers and Small Countries in Cold Witr 1945-1955. lssue
of Ex-Yugoslavia. Proceedings of the lnternational Scientific
Conference, Belgrade, November 3rd - 4th, 2003, Beograd
(2005); Liubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din România,
Timişoara (2006); Zbornik radova sa Medjunarodnog okruglog
stofa Tito-Staijin (Culegere de lucrări de la Masa rotundă internaţional.ă Tito-Stalin), Beograd (2007); Adrian Pop, Florin
Consrantiniu, Schisma roşie. România şi declanşarea conflictului româno-iugoslav (1948-1950), Bucuresti (2007); Andrei
Milin, Miodrag Milin, UA.C.D.S.R. sau Sârbii din România
pe baricadele Războiului Rece, Timişoara (2009).
3 Ne gândim la proiectatul Congres al sârbilor „pentru democratizarea României", însă şi cu posibile morivafii secesioniste
în acele vremuri încerce, ale lunilor de sfârşit de război. Ca
fapt divers, circulau pe atunci zvonuri despre aşteptata schimbare a denumirii oraşului Timişoara în Titovgrad (Titigrad).
Vezi pe larg în M. Milin, A. Milin, Sârbii din România şi
relaţiile ... , 33-79.
2
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a activităţilor desfăşurate de militanţii comumşn
si pro-comunisci sârbi. Tabăra „recalcitrantă" a fose
'
'
cercetată, într-un interogatoriu dur, în noaptea de
12/ 13 iulie, de către activistul de la Centru Iosif
Bogdan. Controlul s-a extins în săptămânile şi
lunile ce au urmac4, sub coordonarea activistului
de la Regionala de partid Banat Mirko Jivkovici
(viitor universitar la Bucureşti şi supraveghecorîndrumător al accivicăcii emigrancilor iugoslavi si
'
'
'
apoi a studenţilor sârbi din capitală); acestuia i-a
fose asociat (şi înfiltrat) în Conducerea treburilor Uniunii Sârbe dascălul Alexandru Kurici, un
fanatic şi obtuz aderent al liniei P.M.R„ supraveghetor mulţi ani apoi al liceenilor sârbi din
Timişoara; mai ales al celor care au parcurs experienţa nefericită a deportării în Bărăgan.
Nu e mai puţin adevărat că şi Serviciul iugoslav
de Interne a avut parcea sa (credem noi, majoră!)
de contribuţie la inflamarea censiunilor 5; deocamdată, însă, arhivele respective păstrează o precaută
tăcere în această privinţă.
Prin urmare, astfel a început să se pună în
mişcare Maşinări~ represivă a Regimului comunist
de la Bucureşti. ln paralel populaţia minoritară,
covârsicor
de proveniencă
,
, rurală si
, putin
, instruită
şi la fel, uşor manevrabilă, ajunge pradă emoţiilor
negative6 în deosebit de fragila pace aşternută peste
rănile încă nevindecate ale teribilei conflagraţii.

Vezi pe larg desfaşurarea episoadelor, cu susţinerea docuîn A. Milin, M. Milin, UACDSR .. „ 11-292.
5 Vezi Mircea Rusnac, Procesul intentat liderilor sârbi „riroişti" (1950) şi implicaţiile sale. AnB, (S.N.), V, Timişoara
(1997), 383-395; Pe larg Culegere de materiale privitoare
la activitatea criminalii a serviciilor de spionaj imperialiste
pe teritoriul Republicii Populare Române, Bucureşti (1951)
(Capitolul Procesul trădătorilor şi spionilor titoişti, 151-201 ).
6
Jean-Fr. Souler, în carrea menţionată (p. 27, subcapitolul
Populaţii aflate între entuziasm şi teamă) face un comentariu
remarcabil despre ipostazele de implicare a populaţiilor în
cel din urmă Conflict Mondial. Unii au crăit, finalmente,
conAicrul cu o srare emoţională pozitivă, proprie taberei învingătoare. Celorlalţi, le-au rămas frustrări, de tot felul. Acum,
în România, majorirarea, pricopsiră cu regimul comunist,
adus din Răsărit, mai degrabă încerca frustrări, după eşuarea
proiectului naţional maximal, pe Frontul de Esr. Sârbii de
la noi, puţin simpatizaţi de majoritari datorită conexiunilor
rasiale cu duşmanul istoric de la Răsărit, vor trăi sentimentul
de împlinire a aşteptărilor odată cu prezenţa Armatei Roşii şi
în Banat. Acest sentiment trece de-a dreptul în euforie, după
reuşita politicii lui Tico, pentru care mulţi au şi combătut cu
arma, la partizani. O dată cu sciziunea din Blocul comunist,
ajunsă până la aşezarea semnului de egalitate dintre Tico şi
fascism, sârbii crăiesc de-acum o totală bulversare a scalei de
valori existenţiale. Un asemenea mediu emoţional a generat
şi reacţia lor de roc iraţională (adică, opunându-se în acest
microcosmos, practic lumii întregi), de contestare faţişă a
Rezoluţiei farale din 28 iunie.
4

mencară,
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După

izolarea grupării „recalcitrante" s-a dez-

lănţuie asupra populaţiei sârbeşti o adevărată ofensivă propagandistică de cip stalinist - P.M.R.-isc,
cu scaii săcesci de partid, instructori si agitatori,

'

turnători,

'

'

informatori zeloşi de teren, luarea sub
observaţie şi supraveghere militară a localităţilor
„nesigure" din graniţă şi a liderilor de opinie de
către Securitate, orchestrarea primelor procese de
înaltă trădare a noii republici dar şi a socialismului
m genera1... 7
A

,,Îndrumătorul cultural"
Ca instrument de îndrumare şi readucere a
celor descumpăniţi sau nehotărâţi pe calea „justă" a
fose înfiinţată gazeta ,,Îndrumătorul cultural". Era,
până la urmă şi un fel de ghid de iniţiere a lumii
rurale în regulile obedienţei şi adulării vulgare a
faraonului moscovit şi a epigonilor săi, perfizi şi
ipocriţi, de la Bucureşti.
După stângăciile începutului de drum, cel de-al
doilea număr 8 se deschide, pompos şi solemn,
cu Imnul Uniunii Sovietice, grăind despre indestructibila uniune a republicilor, închegată prin
duhul ziditor al Rusiei măreţe, călăuzit de marele
Lenin, spre limanul însorit al libertăţii popoarelor;
popoare îmbrăţişate de steagul uniunii după poveţele lui Stalin: credinţă, muncă şi fapte măreţe!
Pe contrapagină la imn 9 şi în antiteză, sunt
minuţios aşternute repere de evaluare - tălmăcire
după „Pravda" moscovită - ale scărilor negative din
Iugoslavia: naţionalismul exacerbat al grupării Tico
- Rankovici 10 care şi-a pătat mâinile cu sângele
eroului stalinist Arso Jovanovici 11 şi care deschide,
în acest fel, drum reacţiunii imperialiste.
7 M. Milin, PCR şi minorităţile: cazul U.A.C.D.S.R. sau
sârbii bănăţeni - de la erezie la calvarul „reeducării". Volumul
Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul
XX, Editori Vasile Ciobanu şi Sorin Radu, voi. II, Sibiu
(2007), 219-234.
8
Kulturni uputnik za kulturne domove (/ndrumătorul cultural
pentru căminele culturale), nr. 2, noiembrie 1948, Timişoara, 2.
9 Ibidem, Edicorialul Kuda vodi nacionalizam Titove grupe
u Jugoslaviji (Unde duce naţionalismul grupării lui Tito din
Iugoslavia), 3-8.
10
Aleksandar Rankovici, apropiat al lui Tico, s-a evidenţiat
în Război şi mai ales după, ca şef al Securităţii (UDB-a, Ured
za drzavnu bezbednosr = Departamentul securităţii scatului)
şi lichidacor al opoziţiei armare anti-Tico, a cetnicilor colonelului Draza Mihajlovici. A sfârşit politic în dizgraţie la
mijlocul anilor 60, reproşându-i-se simpatii naţionaliste

sârbeşti.
11
Arso (Arsa, Arsenije) Jova novici, general, şef al Starului Major
al Armatei de partizani (JNA, Jugoslovenska narodna armija =
Armata populară iugoslavă). Trimis după război la studii militare în U.R.S.S.; asasinat de UDB-a la graniţa cu România, în
împrejurările tenebroase din toamna anului 1948. Cercetări
mai noi relevă însă relativa dezamăgire a ofiţerilor iugoslavi

Stalin este, în continuare, marele călăuzitor al
muncitorilor din lumea întreagă. Singurul capabil
să-i îndrume pe calea păcii veşnice şi a izbăvirii de
războaiele sângeroase, a sfărâmării robiei capitaliste
şi a progresului deplin al umanităţii. După o scurtă
deliberare autorul „anonim" ajunge la concluzia
definitivă că „ ... şi în politica noastră nu există vreo
optiune care să nu fie creatia lui Stalin" 12 •
Şi umorul negru venea să încarce, mai mult,
povara strivitoare a fricii generalizate 13 •
Un text apologetic proslăvea apoi Constituţia şi
legislaţia stalinistă; iar cuvintele Generalissimului
mărturiseau singure că „ ... milioane de oameni
cinstiri din tările capitaliste îsi doreau cu ardoare să
li se înfăptuiască toate cele ce s-au împlinit deja în
U.R.S.S„" 14 De bună seamă un prolog pe măsură
pentru noua Constituţie românească, a republicii
populare.
După reţetar sovietic s-a încercat şi o modelare
a „lugoslaviei socialiste" 15 de către grupul emigrantilor rămasi la Moscova după schisma comunistă.
Aceştia s-au reunit, în aprilie 1949, pentru iniţierea unui organ de presă corespunzător; unul dintre
„corifeii" orientării pro-staliniste a fost Radonja
Golubovici, fostul ambasador la Bucureşti, care a
defectat linia lui Tito. 16 Publicaţia s-a vrut şi un

.

.

. .

.

cadou din partea Moscovei către proletarii iugoslavi, pentru sărbătoarea internaţională a muncii
proletare. Dar şi despre I Mai tot Stalin era cel
aşteptat să se pronunţe, în termeni providenţiali' 7 •
Pentru sârbii din România un reper ideologic
l-a oferit zbirul propagandei de partid din acea
vreme Iosif Chisinevski.
Peroratiile sale 18 , dezlăn•
ţuite la reuniunea naţională a „partizanilor păcii"
de la Bucureşti atinseseră paranoia în chestiunea

.

iugoslavă:

„Frica de pace, caracteristică a imperialismului, a început să-i cuprindă şi pe agenţii trădă
tori din conducerea lugoslaviei ... Căpeteniile
iugoslave
marionete ale imperialiştilor
anglo-americani, prin fraze festive, despre edificarea socialismului„. fără ajutor sovietic şi
al proletariatului internaţional ci doar prin
dolari adantizati' si marshall-izati - încearcă să
ascundă trădarea socialismului... si avortarea
lor într-o republică burgheză banală, ţintuită
în lanţurile sclaviei imperialiste... Iugoslavia
decade, pe zi ce trece, într-o piaţă de consum
a culturii reacţionare occidentale... Proiecţii
grandioase ale filmelor decadente americane se
desfăşoară în prezenţa autorilor, a Prezidiului şi
a Guvernului iugoslav. „ În sălile de cinematograf ale lugoslaviei s-au stârnit însă manifestaţii. .. poporul nu iubeşte filmele americane cu
gangsteri, jafuri şi incendii. Acesta le respinge
cu scârbă căci le recunoaşte drept arme duşmă
noase ridicate împotriva sa şi uşi deschise propagandei de război. Manifestanţii au scandat
'Vrem filme sovietice!'. Trădătorul şi infractorul Tito şi goebels-ul iugoslav Moshe Piade 19
încearcă să-i ademenească pe oamenii de carte,
scriitorii, artistii, de partea clicii nationaliste
şi să-i îndrepte împotriva interes:lor popoarelor iugoslave şi a frontului păcii. lnsă faptul că
sute de scriitori şi profesori au fost încarceraţi
în temnitele lui Rankovici, unii ucisi' în chinuri
de către ienicerii acestui călău, alţii constrânşi la
ilegalitate sau emigrare, dovedeşte că rezistenţa
intelectualilor„. ia amploare. „ Poporul iugoslav înţelege tot mai limpede că sub masca lui
Tito şi a acoliţilor săi„. se ascunde un agent al
trusturilor şi înrobitorilor de popoare, al piromanilor războiului. .. Eroicele popoare iugoslave văd însă în Uniunea Sovietică forţa eliberatoare„. împotriva clicii naţionalist-şoviniste a

.

.

.

fară de condifiile de srudiu şi de viafă pe care le-au aflat în

Uniunea Sovietică. Vezi pe larg, Miroslav Perisic, Od Staijina
ka Sartru. Fonniranje jugoslovenske inteligencije na evropskim
univerzitetima. 1945-1958 (De la Stalin la Sartre. Formarea
intelighenţiei iugoslave la universităţile europene .. .}, Beograd
(2008), 225-254. Autorul menfionat remarcă caustic: „ ... un
mare număr de studenfi şi ofireri iugoslavi nu au avut nevoie
de multă vreme ca să se dumirească de faprul că ei nu erau
pentru ruşi ceea ce erau ruşii pentru ei." Din cele 1984 de cadre
militare aflate în 1948 la studii în U.R.S.S., au trecut de partea
Rezoluriei 342, restul repatriindu-se. (p. 251-252). Ofirerii
iugoslavi de la Moscova s-au repatriat prin România, pe la
Jimbolia. O notă informativă, adresată Inspectoratului de
jandarmi din Timişoara, din 7 august 1948, spunea: „ ... după
ce s-au îmbarcat în trenul iugoslav şi trenul s-a pus în mişcare,
au început a se manifesta pentru Tico, strigând 'Jugoslavija' şi
'Zivio drug Tico'." (M. Milin, A. Milin, Sârbii din România şi
relaţiile româno-iugoslave .. „ 214).
12
Ku!turni uputnik ... , nr. 3/ 1948, 3-9.
13 Povukao je rec (Şi-a retras vorba). Ţăranul muncitor se afla
într-o dispută aprigă cu un chiabur veros care se sustrăgea de
la obligaria cotei de cereale. „ - Eşti atât de odios că nu merifi
nici măcar să te înghită puşcăria!" Chiaburul a reaqionat furibund, insistând ca proletarul agricol să-şi retragă cuvintele.
„- Ei bine, zise muncitorul de la sat, uite, îmi retrag vorba:
merifi pe deplin să te înghită puşcăria!" (Ibidem, 21).
14
Ibidem, Constituţia stalinistă, 23.
15 Ibidem, nr. 9/ 1949, 7. Vezi şi anexa foto.
16
Radonja Golubovici. Ambasador al Iugoslaviei la Bucureşti.
S-au emis mai multe note verbale, cu acuzafii reciproce,
între Iugoslavia şi România, în împrejurarea dezertării ambasadorului Golubovici, din 30 iulie 1948. Acesta a înşti
inrat şi ziarul „Scânteia" despre abandonarea liniei lui Tico.
(M. Milin, A. Milin, op. cit„ 207-213).

.

.

.

.

.

17

Ku!turni uputnik .. . , nr. 8/ 1949, I. V Stalin - Despre

1 Mai, 1.
18
Ibidem, Din referatu! tovarăşului ... la Congresul intelectualilor din R.P.R. pentru pace şi cultură, 25-27.
19
Moshe Piade, Prim ministru al Iugoslaviei în acei ani.
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lui Tito, o agentură a reacţiunii imperialiste ...
duşmana culturii şi a păcii ... "
Nici Bucureştiul n-a rămas în urma Moscovei; în
capitala României a luat fiinţă publicaţia emigranţilor iugoslavi „Sub steagul internaţionalismului" 20 •
Ei s-au aşternut la drum cu aplauze şi ovaţii către
U.R.S.S., Partidul bolşevic şi genialul conducător
al popoarelor I. V. Stalin. Din noua echipă redacţională sunt pomeniţi Duşko Novakov, Ljubo
Pavicevici, Ivan Dobraşinovici, Dmitar Koraci,
Milan Poznan, Slavko Dobrosavljevici. Dintre
ceilalti
, emigranti
, mai sunt evidentiati
, , S. Gruiei,
T. Knejevici, J. Tomin, B. Trkulici, S. Pavlovici,
M. Petrin, Z. Milici, M. Petrovici21 • Erau însă şi
mulţi alţi, destui în dizgraţie faţă de evoluţiile politicii de la Bucuresti.22
' zelosi se vor evidentia si în
Cei extrem de
'
'
'
p:oze şi versuri penibile,
inclusiv în paginile
„lndrumătorului cultural" timişorean, destinat
conaţionalilor din România; din precauţie, probabil (şi nu din jenă!), o vor face sub pseudonim. În
numerele de început ale ,,Îndrumătorului" cel mai
sârguincios va semna Gorcilo Mitrovici. 23 Într-una
din isprăvile sale pe versuri va amesteca, de-a
valma, gândurile criminale ale lui Tito ce îmbrăţi
şează fascismul, cu focul punitiv al katiuşelor roşii
si J·urăminte fierbinti de devotiune para-normală
'
'
'
faţă de miticul locuitor al Kremlinului. 24

Spre jalonarea comunismului autohton.
P.M.R.-ul şi marile aniversări
Treptat, treptat, intră în scenă şi realitatea românească cea nouă, a republicii populare. Exponentul
ei de prefaţă este, deocamdată, un Chişinevski, pe
care l-am văzut în ipostaza de perfid şi veninos critic
al iugoslavilor, chiar peste orizontul de aşteptări al
Moscovei. Aflăm însă, curând, că există şi o zi a
independenţei româneşti, 9 Mai 1877; şi aceasta,
în pofida „murdarei falsificări" a „moşierimii burgheze", care a încercat, zadarnic să o camufleze,
în spatele zilei de apologie dinastică, de l O Mai.
Inutil însă, căci prusacul Carol, principele adus la
putere, s-a dovedit în cele din urmă „ ... un păzitor
20

Ibidem, nr. 9/ 1949, 68.
Ibidem, 63.
22
Despre disensiunile din clubul iugoslavilor emigranti la
Bucureşti, vezi Vukale Stojanovici, Senke Bukumta {Umbrele
Bucureştiului), Zrenjanin (2003). Autorul, într-o scriere
memorialistică despre experienp sa bucureşteană, din anii
1949-1952, dezvoltă tema conflictului personal cu Duşko
Novakov şi anturajul de parveniti al acestuia.
23 Corci/o Mitrovici, un fel de „Dumirrescu Amărăşteanu"
sârb.
24
Kulturni uputnik .. . , Suznjeva izjava {Mărturia întemniţa
tului), nr. 1111949, 13-14.
21
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al intereselor capitaliştilor străini." 25 Împotriva
acestei politici „trădătoare" şi a jugului imperialist
s-a ridicat, eroic, clasa muncitoare. Adevărata independenţă a dobândit-o însă abia după înfrângerea
Germaniei hideriste şi eliberarea ţării de către glorioasa Armată Roşie ... Concluzia:
„Nu trebuie să uităm că Uniunea Sovietică
ne-a ajutat şi ne ajută mereu, dând sprijin economiei noastre ... ca să ne putem păstra independenţa şi înfăptuirile democraţiei pe care
le-am dobândit ... "26
Nici n-a trecut euforia sărbătorilor de Mai că
de la Răsărit,
bieţii români au fost loviţi de o furibundă exaltare
a depăşirilor „eroice" şi apoi, fără măsură, chiar
demenţiale, a planurilor de tot felul, ilustrate prin
tropotul tot mai îndrăcit al cifrelor şi procentelor
scă_pate de sub control.
ln aceeaşi euforie lipsită de cenzura bunului
simţ textul Ce este colhozul? îl bombardează pe cititorul rural cu cifre şi statistici ameţitoare despre
mulţime de cereale şi ruble ce-i vor inunda, irezistibil, gospodăria; că nu are de ales, ţăranul bănă
tean, mai sceptic, se dumireste curând, citind si
~oncluziile lipsite de echivo~: „Puterea sovieti~ă
este direct interesată de întărirea democratiei colhoznice ... căci aceasta contribuie la întărir~a neîncetată a rânduielilor colectiviste si-n acelasi timp la
întărirea fortei statului sovietic."i7
'
Încet, în~et, si condeierii-tărani ai noilor vremuri
îsi fac tot mai ~imtită preze~ta în corul polifon si
pluri-stratificat al ~dulatorilo'r la toate nivelele ~i
noului paradis mincinos. Poetul-proletar agricol
Laza Ilici îşi acordează stângacele strune pe temele
viguroase, de rezistentă si impact ale revolutionarismului antiimperiali~t. Cu cât înţelege mai puţin
cu atât se sumeteste mai mult, furibund si bezmetic, elanul ver~ificatorului: dinspre coiectivistul
din Variaş săgeţi de tunete şi fulgere revoluţionare
sunt slobozite, ameţitor, peste Wali Street-ul newyorkez sau City-ul londonez, semănând spaimă în
„monstruosii
, imperialisti"
, si „maniacii atomici"; si
,
peste vreme, aducând o tristă compătimire cu destinul rătăcit al celor lipsiri de simtul măsurilor. 28
'
'
iată, după aceeaşi lumină izvorâtă

1

1

.

25

Ibidem, 9 Maj - dan nezavisnosti (9 Mai - ziua indepennr. 8/ 1949, 14.
26
Ibidem, 15. Formula obedientă de început a rechizitoriului propagandistic românesc de tip comunist „U.R.S.S.
ne-a ajutat şi ne va ajuta mereu!", va fi, pe măsură ce regimul
autohton dobândeşte o înfatisare narionalistă (narional-patriotică), înlocuită cu exprimarea „datorită grijii şi întelepciunii
partidului şi guvernului nostru", vădind o fatişă suficientă de
sine a guvernantilor proletari de la noi.
27
Ibidem, nr. 11 / 1949, 20.
28
Ibidem, Onima iz Volstrita {Mesaj către cei de pe Wali Street),
nr. 12/ 1949, 8.
denţei),

Un spaţiu privilegiat a fost rezervat concluziilor Conferinţei anuale de la Budapesta a Biroului
informaţional al partidelor comuniste şi muncitoresti. În rezolutia finală, la un an de la schismă,
apar, paradoxal, unele concluzii mai degrabă negative despre rezultatele luptei anti-Tito. 29 Se aprecia
în viziunea Moscovei că „trădătorii iugoslavi" au
avut succes, propunându-şi „crearea de bande politice contrarevoluţionare alcătuite din elemente
reacţionare, naţionaliste, clericale, fasciste ... " în
vederea desprinderii „tărilor frătesti" de Uniunea
Sovietică. Clica trădătoare ar fi reuşit să transforme
Belgradul într-un centru american de spionaj şi

.

.

.

..

propagandă anti-comunistă, alăturându-se, făţiş,

în cadrul ONU, blocului imperialist „... într-un
front comun cu americanii reacţionari ... ". Ca
atare, Iugoslavia s-ar fi transformat, peste noapte
aproape, într-un stat anticomunist, poliţienesc, cu
un regim de tip fascist.
În ton cu asemenea vremuri un alt diletant
de versuri libere pe tema îndoctrinării proletare a
workerilor nord-americani, învăţătorul Bojidar
Cherpenişan se apucă să toarne, de-a dreptul în
stihuri, o „scrisoare deschisă" către muncitorul american.30 Nu ştim dacă destinatarul a înţeles ceva
din limba comunicării şi „filosofia'' mesajului dar
e cert că rapsodul P.M.R.-ist oferea promisiuni de
„libertate şi prosperitate" de care s-au împărtăşit toţi
românii, deopotrivă, pe calea leninistă de lumină,
lărgită considerabil de Stalin, până peste Atlantic.
,,Îndrumătorul cultural" al sârbilor din satele
bănăţene de la începutul anilor 50 iradiază încă
sub imperiul propagandistic sovietic, cu repertoriul desfăşurat între faptele „eroice" ale agriculturii
lui Miciurin şi între epopeea grenadierilor generalului Pamfilov, care au stăvilit uraganul de oţel al
panzerelor în faţa Moscovei nepieritoare.
Sub acelaşi suflu al ofensivelor ia amploare şi
propaganda colectivizării; şi aici sârbii se remarcă,
printre primii ...
La doar un an de la demararea acesteia, în localitatea Sâmpetru Mare se reunes~ colectiviştii de
frunte ai Banatului de câmpie. Intre preocupări
de cultura câmpului şi zootehnie s-au intercalat
29

lbidem.}ugoslovenska kompartija pod vlascu ubica i spijuna.
Rezolucija lnformacionog biroa (Partidul comunist iugoslav sub
conducerea asasinilor şi spionilor. Rezolufia Biroului informacional) nr. li 1950, 21-26. Această evaluare pesimistă trebuie
corelată şi cu valul furibund de procese şi execufii politice ce
au cauzat schimbări structurale radicale la vârf în partidele şi
democrafiile populare „frăfeşti" est-europene. Vezi o admirabilă analiză comparatistă a represiunii staliniste în „democrafiile" est-europene la J. Rotschild, op. cit„ 115-212.
3
° Kulturni uputnik, Otvoreno pismo americkom radniku
(Scrisoare deschisă către muncitorul american), nr. 3/ 1950, 28.

lozinci mobilizatoare şi evocări patetice „ ... a 27
de ani de la moartea marelui geniu şi învăţător al
omenirii muncitoare, organizatorul Marii revoluţii socialiste din octombrie, creatorul primului stat
socialist, marele si nemuritorul Lenin." Activistul
'
regional şi conferenţiarul de servici al propagandistilor colectivisti Mirko Jivkovici îsi expune con'
'
'
cluziile de rigoare: „Miracolul" colectivizării este
rodul „marii stiinte"
' a tovarăsului Stalin ... care i-a
îndrumat pe colhoznicii sovietici ... întocmai cum
o face în România P.M.R.-ul, avangarda ... ghidată
de experienţa Uniunii Sovietice ... în lupta pentru
socialism." Jivkovici ţine să accentueze că „rolul
fiecărui truditor sârb este să lupte împotriva uneltirilor titoiste, al căror rol murdar a fost dezvăluit. ..
"31 [era în toi cumplita represiune, slobozită prin
„clasicul" Proces al trădătorilor si spionilor titoişti
- obs. M. Milin32]. Toată manifestatia s-a încheiat
'
prin vizionarea „cu mare interes" a filmului Tânăra
gardă şi ... petrecere cu dans, „până în zori".
Clişeul de legitimare naţională al regimului
comunist autohton l-au făcut marile aniversări. Si
'
acestea erau însă, deocamdată, evocate ca derivând
din fapte rusesti, revolutionare.
'
'
Suflul de inspiraţie al P.M.R. (P.C.R.) ar fi fost
soldatii rusi stationati în Moldova, care ar fi ridicat
si constiinta revolutionară a tăranilor români, „pregătindu-i" pentru marile confruntări de clasă, cu
Monarhia şi burghezo-moşierimea. Minoritarii
aflau astfel că nu e de şagă cu P.M.R.-ul, care de
la început s-ar fi postat, ferm, pe linia cea dreaptă,
trasată, vizionar de îngemănaţii dascăli ai proletariatului Lenin şi Stalin. Partidul a avut şi meritul
de a mobiliza proletariatul român în anii 30, în
luptele de clasă de la Griviţa ... Mai târziu tot partidul a declanşat lupta fără menajamente împotriva
chiaburilor... iar cu ajutorul U.R.S.S. a sporit
numărul de tractoare şi maşini agricole ce modernizează agricultura românească ... 33
Un deosebit interes arată P.M.R.-ul şi pentru
confiscarea zilei de 1 Mai, care în U.R.S.S. e „săr
bătoarea bucuriei proletare" şi a cinstirii „marilor
izbânzi" ale muncii faraonice pe şantierele Kuibâşev,
Stalingrad... dar şi îngemănatele „Steagul roşu"
din Oraşul Stalin sau „Sovrommetal" Reşiţa ... 34
Momentul 23 August este încă, deocamdată,
în conul de umbră al ... „strălucitelor victorii ale
armatei sovietice ... care au făcut posibilă şi lupta
poporului nostru sub conducerea Partidului comunist pentru sfărâmarea jugului fascist şi ... luptând

.
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Ibidem, nr. 2/ 1951, 45-47.
Vezi nota 5.
Kuturni uputnik, nr. 5/ 1951, Editorial, 7-13.
Ibidem, 3-5.
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împotriva imperialismului anglo - american ...
pentru întâia dată în istoria sa să dobândească cu
adevărat independenta natională." Si încă odată, se
'
'
'
precizează, cu rigoare, că „aceste minunate înfăptuiri" nu ar fi fost posibile fără ajutorul „permanent
şi neprecupeţit" al Uniunii Sovietice. Abia apoi se
dezlănţuie cavalcada cifrelor şi statisticilor probând
„succesele de netăgăduit" ale regimului. 35 Totuşi,
în contradicţie parcă cu cele enunţate anterior, un
alt text omagial ne explică, pe îndelete, că
„ ... întregul plan politic şi militar de răsturnare
al dictaturii antonesciene şi luptei împotriva ocupanţilor hitlerişti a fost compus şi desfăşurat sub
îndrumarea şi conducerea tovarăşului Gheorghe
Gheorghiu-Dej." 36
Să citeşti, să vezi şi nu ştii ce să mai crezi!

Concluzii
După stângăciile începuturilor de împrumut, în
creaţia reciclată pe tiparele stalinismului, a mino-

ritarilor sârbi, la începutul anilor cincizeci apar
primele voci autohtone. Acest mediu, intens şi
chiar sufocant de terorizat de pârghiile politicului,
va genera o creaţie pe măsură: infestată de prejudecăţi şi spaime, complexul omniprezent de vinovă
ţie, oricând o posibilă anticameră pentru represiunea cea mai violentă, fizică. 37
Cu, practic, mai mulţi intelectuali adevăraţi
aflati la închisoare decât în libertate, se va săvârsi,
'
'
populist spus, „separarea grâului de neghinâ'. O
ruptură dramatică, împingând expresia culturală în
înfăţişare minoritară pe căile pierdute ale confruntărilor politice şi reprimării libertăţii de exprimare.
Înfloreşte aşa-zisa cultură proletară care s-a
încuibat, temeinic, în instituţiile sistemului. Tratată
cu dispreţ şi instrumentată politic de exponenţii
majorităţii. Niciunde acasă, nerecunoscută, percepută corespunzător, mai curând drept un exerciţiu
şi

Ibidem, nr. 8-9/ 1952, Editorial, 3.
Ibidem, 49.
37
Un umor negru, involuntar (sau, poare, de o perfidie
diabolică) se degajă din poezia naivă (sau pretins naivă) Pos!.e
proveravanja (După verificări) a lui S. M. Lalici. (Ibidem, 44).
O asemenea ciudată creafie are şi ea cauze politice: epurările
masive ale P.M.R.-ului de foşti legionari şi alfi duşmani reali
sau imaginari.
31

36
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de exprimare culturală în limba naţională, însă de
o identitate străină pentru rara si cultura mamă.
'
'
Rezultatul acestor traume este o creaţie minoră,
marcată de frustrări si neîmpliniri, nicicând si
'
'
niciunde în întregime apreciată; obedientă politicului cotidian care o poartă, tot aşa, într-un regim
de „respiratie artificialâ', până ce si acesta si-a dat,
'
'
'
de tot, duhul.

THE SERBS IN RO MANIA UNDER THE
RULE OF „WOODEN LINGUAGE" (FROM
„YUDA" TITO ANO STALIN THE GENIOUS
TO THE REGULATIONS OF DOMESTIC
COMMUNISM)
(Abstract)
After the clumsiness of a borrowed start, in the recycled art of Stalinist patterns for the Serb minority, at the
beginning of the 50's, the first native voices occurred.
They were intense, even smothering, with terror, and
generated a measurable artistic creativity, infested by
fears and prejudice, the overall guilty complex, anytime
a possible antechamber for the most violent physical
oppression.
Having many real intellectuals imprisoned rhan actually ar large "a separation of the wheat from rhe chaff'
was clone. A dramatic split pushing rhe cultural expression of the minority on to the !ost paths of politica! confrontation and suppression of freedom of expression.
The so-called proletarian culrure flourished into
the system's instirutions. Ir was despised and politically
used, never at home, unrecognized or inadequarely perceived, more likely as a cultural expression exercise on
the official language, bur of a strange identity for rhe
country and native culrure.
The resuit of these traumas was a minor artistic creation, marked by frustrations and failures, never and
nowhere entirely valued, obedient to everyday politics
thar kept it on intensive care, umil it finally passed away.
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1. Copertă la ,,Îndrumătorul cultural"

J B CWCl.MIN -
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2. Chipul nelipsit al „ genialului condu cător şi dascăl al
popoarelor", din cuprinsul ,,Îndrum ătorului cultural "
(nr. 3/1949, p. 19)

n

despre 1 Mai tot Stalin avea cuvântul decisiv (nr. 8 I 1949, p. 1)

4. Tito cu barda . Cea mai „ populară " caricatură din acei
ani a conducătorului iugoslav ... (S I 1950, p. 19)
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5. Tito recrutează foşti 55-işti. .. ( 9 I 1949, p. 63)

6. „ Pentru Iugoslavia s ocial i stă ", organul de presă al
staliniştilor iugoslavi de la Moscova .... ( 9I1949, p. 7);
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7. „ Sub flamura intern aţ ionali s mului ",
de la Bucure şti ... ( 9I1949, p. 63)

publicaţ i a staliniştilor

iugoslavi

JYJlA-Tl1TO nPH3HAJE...
XOPllJA .dllAU

8. luda Tito, „demascat" de Horia Liman, în versiunea

8'f11Ta

.. . (9 / 1950, p. 18)

axaanHOCT CoejeTCKOM Caaesl
1

9. Borislav Popovici,

sârbească

preşedintele

Apyry CraJbMHY

Uniunii Sârbe, la datorie, cu

„Veşnic

omagiu ..." (9 / 1950 ... , p. 7)
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11. La Căminul cultural din
ce „titoiştii ", „ chiaburii" şi
drumul Bărăganului

Varia ş

se

repetă

„ kazacioc"; în timp
ai poporului " iau

ceilalţi „ du şmani

10. Poeţii ruşin i i la sârbi. Prima promoţie( ... 1I1951, p. 13)

12. Panopl ie a „ capodoperelor" limbii „de lemn" pentru sârbii
din Rom ânia
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13. Cercul de studiere a biografiei tovarăşului Stalin la Colectiva
„ Arso Jova novici" din Soca
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ANTIMISE - ANALIZĂ ICONOGRAFICĂ
Hedy M-Kiss'
Cuvinte cheie: Antimis, analiză iconografică, structură compoziţională, morfologia imaginii, simbolistică, tehnică, descriere

Keywords: Antimension, iconographic analysis, compositional structure, morphology ofthe image, symbolism, technique,
description

I. Antimisul Mitropolitului Peter Mogila al
Kievului, 1646
Analiza iconografică
Structura compoziţională
paţiul plastic bidimensional este în formă de
dreptunghi, cu orientare orizontală şi simetrică faţă de axa verticală. În cele patru colţuri sunt
amplasate patru medalioane ornamentate, spaţiul,
de obicei, rezervat celor patru Evanghelişti.
Centrul de interes este situat în partea inferioară
faţă de axa orizontală şi este creat de Sfânta Cruce
şi Mântuitorul întins pe giulgiu şi ţinut de patru
îngeri. Centrul de interes este încadrat într-un triunghi sau piramidă, în partea superioară şi într-un
dreptunghi, în partea inferioară.
Ritmicitatea este creată în zona de interes a
compoziţiei de cei patru Îngeri, dispuşi simetric,
Iisus Hristos şi Cruce. Personajele reprezentate
sugerează o compoziţie relativ statică, faţă de alte
compoziţii cu aceeaşi temă.

S

Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Redarea spaţialităţii, în perspectiva liniară şi
ecranul spaţializant, nu a fost o prioritate a acestei
imagini. Mormântul este reprezentat în perspectiva
inversă. Personajele sunt reprezentate prin ierarhizarea mărimii, proporţia corpului Mântuitorului
este de 1:9, iar îngerii sunt jumătate din lungimea
corpului acestuia.
În partea dreaptă şi stânga, deasupra braţelor
crucii sunt iniţialele I L: XL:, iar sub braţele crucii,
stânga, dreapta, H I KA. Sub braţele Crucii sunt
reprezentate instrumentele de tortură, prăjina cu
suliţa şi prăjină cu burete.
Tehnica de realizare este imprimare pe pânză, în
cromatică negru pe alb.

În literatura de specialitate se presupune că
primul Antimis sârbesc al lui Arsenie Cearnoievici
a fost executat după desenul unui zugrav anonim
din anturajul său, după o propunere simplă a compoziţiei „Jelirea lui Hristos". Această schemă compoziţională nu este obişnuită şi nu se bazează pe
tradiţia postbizantină, balcanică. Privind atent, se
observă că nu a fost prezentată „Jelirea lui Hristos",
cea tradiţională, ci o temă nouă „Punerea în
mormânt al lui Hristos".
Modele formale precum şi ideea că Antimisele
să fie efectuate într-o tehnică nouă şi recunoscută
pentru sârbi au ca început modelul ucraineanorusească. Ivan Goşev, în urmă cu jumătate de secol,
şi-a exprimat părerea că Antimisul lui Arsenie
Cearnoievici, prin formulările sale este de acord cu
Antimisul Mitropolitului din Kiev, Peter Mogila,
sfinţit la 1646 1•
Producţia curentă a Antimiselor tipărite la
iniţiativa Mitropolitului Kievului2, a început în
primele decenii ale secolului al XVII-iea. Pe lângă
prezenţe simbolice, tradiţionale, asemănătoare cu
Antimisul menţionat al lui Longin, precum şi cea
de pe Antimisul tipărit al lui Iov Boreţchi, pe ele
apar şi primele compoziţii cu scena „Plângerii lui
Hristos" şi a „Punerii în mormânt".
După Mitropolitul din Kiev, la jumătatea
secolului al XVII-iea, Antimisele tipărite au fost
acceptate şi de către Patriarhia din Moscova, iar
între 1675-1697, în timpul Patriarhului Ioachim
si Adrian, folosirea acestor Antimise devine obligatorie. Înainte de această perioadă, în timpul
· Muzeul Banatului Timişoara, piap Huniade, nr. 1, 300002,
e-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk.
1
Antimisul nu a fost restaurat de către subsemnata. M-K. H.
2
Timotijevic M„ Prvi srpski stampani antimisi i. njihovi
Novi
uzori, în Zbornik Matice Srpske ui Liko1m Umetnosti
Sad (1987), p. 39-69.
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patriarhului Nikon, folosirea diversificată a
Antimiselor în liturgie este uniformizată după
sfatul Patriarhului Paisie din orasul Tarului.
'
Acest Antimis este considerat un reper arhaic în
rândul obiectelor liturgice de acest gen, care s-au

.

păstrat.

2. Antimis de la Mitropolia

Kruşedol,

1708

Analiza iconografică
Structura compoziţională
Structura compoziţională a scenei „Punerea în
mormânt al Mântuitorului" este un spaţiu fizic
bidimensional, în formă de dreptunghi. Gravura
este o formă de artă bidimensională. Prezenta
lucrare este o gravură în metal pe suport textil din
pânză de in. Spaţiul plastic bidimensional, în formă
geometrică de dreptunghi este orientat orizontal.
Elementele plastice sunt organizate în arealul
determinat pe întreaga suprafaţă a spaţiului plastic,
în mod simetric şi echilibrat, faţă de cele două axe,
verticală şi orizontală, a spaţiului bidimensional.
Compoziţia este închisă, atât prin inscripţia de
pe bordura celor patru laturi, cât şi prin cele patru
medalioane de formă circulară din colţuri.
Ritmicitatea este creată în zona de interes a
compoziţiei de cele şapte personaje, patru Îngeri şi
trei Sfinti, Iisus Hristos si Cruce.
'
'
Raportul dintre formă şi fond este aproximativ
egal, fiind un echilibru perfect între gol şi plin.
Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Elementele de morfologie a imaginii, variaţia
de mărime, respectiv ierarhizarea psihologizantă,
sunt accentuate. Proporţiile corpului uman al personajului principal, Mântuitorul, poziţionat orizontal este 1:9, iar celelalte personaje sunt de 1:6,
sau sunt reprezentate prin dimensiuni mai mici ale
întregului corp.
Perspectiva în acest caz nu este o prioritate, singurul element caracteristic este cea de suprapunere
de planuri (1, 2 şi 3). Compoziţia nu este un ecran
spaţializam caracteristic.
Reprezentarea personajelor este canonică, se pot
recunoaste elemente ale artei bizantine infuentată
'
de cea occidentală în această parte de est a Europei.
Pe scara axiologică, valoarea acestei piese se
incadrează între primele Antimise vechi, valoroase,
cunoscute, asemănătoare ca simplitate, compoziţi
onală cu cele ruseşti din secolul al XVIl-lea.
Reprezenarea Lunei, cu profilul orientat în jos,
este o particularitate faţă de alte Antimise cercetate. Oe asemenea, existenţa Sf. Moaşte, împachetată şi păstrată intact în partea dreaptă a gravurii,

.
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în formă de un mic lăcaş pătrat, este o curiozitate,
deoarece Antimisele scoase din uz au fost deposedate de aceaste comori, ele fiind introduse în alte
Antimise noi.
După lungi cercetări şi investigaţii efectuate
cu ajutorul specialiştilor din diferite domenii, cu
ocazia restaurării şi conservării3, am ajuns la concluzia că prezentul obiect datează din anul 1708
(data imprimării, după calendarul vechi 7216,
din care se scad 5508 ani, pentru a obţine data
după calendarul Gregorian, actual) şi a aparţinut
Mitropoliei de la Kruşedol, respectiv Catedralei de
la lpek. Antimisul datează din perioada patriarhului Arsenie III. Cernoievici, care în anul 1690 a
condus spre nord valul de emigranţi din Serbia.
Antimisul a ajuns în posesia Muzeului
Banatului Timişoara, Secţia de Etnografie, prin
achiziţie din localitatea Saca, comuna Banloc,
judeţul Timiş, în anul 1957, cu preţul de 60 de
lei. Astăzi are numărul de inventar 1896 şi se află
în colectia Muzeului Satului Bănătean Timisoara.
'
'
A fost restaurat şi conservat de către subsemnata,
în anul 2004.

.

3. Antimis grecesc, 1733
Analiza iconografică
Structura compoziţională
Imaginea şi structura compoziţională a scenei
„Punerea în mormânt a Mântuitorului" şi elementele de morfologie sunt identice cu Antimisul
grecesc 1751. Diferă, însă, prin inscripţie şi cromatică. Atât forma de artă, cât şi spaţiul fizic sunt
bidimensionale. Tabloul este expresiv cu figurile stilizate natural şi artistic4• În prim plan este
reprezentat Mântuitorul, în poziţie orizontală, cu
mîinile întinse pe picioare. Deasupra mormântului dreptunghiular, pe un giulgiu lat, ţinut la
cap de „IOSIF kidevei", iar la picioare de „sin to
Nikodimo".
Spaţiul plastic reprezintă aria de desfăşu
rare a compoziţiei, în acest caz scena „Punerea
în mormânt a Mântuitorului". Suportul este din
material textil, pânză de in, pe care este imprimată
gravura în metal, tehnica aquaforte.
Compozitia
este simetrică, bine echilibrată fată
'
de axa verticală. Ritmul în compoziţie este creată

.

3 Kiss Hedy, Restaurarea Antimisului din anul 1708 de
la Mitropolia Kruşedol, în AnB, Etnografie, VI, (2005),

p. 229-238.
4

Cotoşman

Gh., Antimisele Mitropoliei Banatului, contrila istoriei Mitropoliei Banatului din secolele XVIII şi
XIX, în MB, XV, Nr. 10-12, 1965, p. 718-740; Coroşman
Gh., Vechime Antimise din bisericile Arhiepiscopiei
Timişoarei şi Caransebeşului, în MB, XVII, Nr. 4-6, 1967,
p. 263-289.
bu~ii

de personajele biblice din jurul Mântuitorului,
sfinţii şi îngerii, totalizând un număr de zece personaje biblice cu aureole. Ele sunt reprezentate pe
verticală, iar Mântuitorul pe orizontală.
Compoziţia este dinamică şi închisă prin chenarul înscripţionat şi prin semicercul care reprezintă bolta cerească sprijinită pe două coloane.
Spaţiul boltit este împărţit în două zone simetrice
prin Sfânta Cruce. Simetria este creată şi prin cei
patru Evanghelişti, dispuşi în cele patru colţuri ale
compoziţiei, în medalioane circulare.

Elemente de morfologie a imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Imaginea este canonică, realizată în tehnica gravurii în metal, care accentuează fineţea redării chipurilor şi elementelor arhitecturale, ductul liniei
este foarte fin.
Stilistic, imaginea are conotaţii bizantine, de
exemplu, inscripţii pe aureolă, deasemenea, se pot
observa influenţele artei occidentale, în mod deosebit cea barocă.
Personajele sunt reprezentate prin ierarhizare,
variaţia de mărime psihologizantă este prezentă,
proporţiile corpului Mântuitorului este I :8, iar al
Sfinţilor I :6. Din punct de vedere al spaţialităţii,
perspectiva liniară nu a fost o prioritate, din această
cauză personajele, respectiv sfinţii şi îngerii, sunt
reprezentaţi frontal sau din semiprofil, în poziţie
ortostatică, iar Iisus Hristos este reprezentat orizontal din per~ectiva aeriană, asemeni mormântului gol după Inviere.
Perspectiva Mormântului Sfânt este aeriană iar
copacii din jur sunt reprezentaţi din vedere frontală. Fondul, suportul textil de culoare albă, alternează cu figurile bine delimitate care constituie
forma. Câteva dintre caracteristicile de reprezentare
a spaţiului sunt: suprapunerea de planuri (I, 2, 3 şi
4) şi peisajul din fundal, Dealul Golgotei, Cetatea
Ierusalimului, Sfântul Mormânt gol şi diferenţele
de mărime ale personajelor. Prin amplitudinea faldurilor personajele sunt reprezentate volumetric,
iar medalioanele circulare, în care sunt reprentate
Sfinţii Evanghelişti, sunt imagini în imagine.
Antimisul grecesc de la 1733 este o piesă deosebită din punct de vedere artistic, totodată este
un document preţios privind istoricul Mitropoliei
Banatului din Timişoara. Antimisul a fost restaurat
şi conservat de către subsemnata 5, în anul 20082009, la Facultatea de Artă şi Design Timişoara.

; M-Kiss Hedy, Antimisul grecesc de la 1733, înAnB. (S.N.),

XVI (2008), p. 367-379.

4. Antimis grecesc, 1751
Analiza iconografică
Structura compoziţională
Structura compoziţională a scenei „Punerea în
mormânt al Mântuitorului" este de formă dreptunghiulară. Atât forma de artă, cât şi spaţiul fizic
sunt bidimensionale.
Spaţiul plastic reprezintă aria de desfăşurare
a compoziţiei, în acest caz scena „Punerea în
mormânt al Mântuitorului". Suportul este din
material textil, pânză de in, pe care este imprimată
gravura în metal, tehnica aquaforte.
Compoziţia este simetrică, bine echilibrată faţă
de axa verticală. Ritmul în compoziţie este creat de
personajele biblice din jurul Mântuitorului, sfinţii
şi îngerii, totalizând un număr de zece personaje
biblice cu aureole. Ele sunt reprezentate pe verticală, iar Mântuitorul pe orizontală.
Compoziţia este dinamică şi închisă, prin chenarul inscripţionat şi prin semicercul care reprezintă bolta cerească sprijinită pe două coloane.
Spaţiul boltit este împărţit în două zone simetrice
prin Sfânta Cruce. Simetria este creată şi prin cei
patru Evanghelişti, dispuşi în cele patru colţuri ale
compoziţiei, în medalioane circulare.

Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Imaginea este canonică, realizată în tehnica gravurii în metal, care accentuează fineţea redării chipurilor şi elementelor arhitecturale, ductul liniei
este foarte fin.
Stilistic, imaginea are conotaţii bizantine, de
exemplu, inscripţii pe aureolă, de asemenea, se pot
observa influenţele artei occidentale, în mod deosebit a celei baroce.
Personajele sunt reprezentate prin ierarhizare,
variaţia de mărime psihologizantă este prezentă,
proporţiile corpului Mântuitorului este 1:8, iar al
Sfinţilor 1:6. Din punct de vedere al spaţialităţii,
perspectiva lineară nu a fost o prioritate, din această
cauză personajele, respectiv Sfinţii şi Îngerii, sunt
reprezentaţi frontal sau din semiprofil, în poziţie
ortostatică, iar Iisus Hristos este reprezentat orizontal din persyectiva aeriană, asemeni mormântului gol după Inviere.
Perspectiva Mormântului Sfânt este aeriană, iar
copacii din jur sunt reprezentaţi din vedere frontală,
fondul, suportul textil de culoare albă, alternează
cu figurile bine delimitate care constituie forma.
Câteva dintre caracteristicile de reprezentarea spaţiului sunt: suprapunerea de planuri (1, 2, 3 şi 4)
şi peisajul din fundal, Dealul Golgotei, Cetatea
Ierusalimului, Sfântul Mormânt gol şi diferenţele
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de mărime a personajelor. Prin amplitudinea faldurilor personajele sunt reprezentate volumetric,
iar medalioanele circulare, în care sunt reprentate
Sfinţii Evanghelişti, sunt imagini în imagine.
Antimisul face parte, astăzi, din colecţia
Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. A fost restaurat şi conservat de către subsemnata, în perioada
2004-2005 6 •

5. Antimisul Mitropolitului Ioan
Georgievici al Carloveţului, 1770

I.

Analiza iconografică
Structura compoziţională
Structura compoziţională a scenei „Punerea în
mormânt al Mântuitorului" este de formă dreptunghiulară. Atât forma de artă cât şi spaţiul fizic
sunt bidimensionale.
Spaţiul plastic al gravurii în metal este încadrat într-o formă geometrică de dreptunghi şi are
o orientare orizontală. Elementele plastice sunt
organizate în arealul determinat pe întreaga suprafată a spatiului plastic, în mod simetric si echili'
'
'
brat faţă de axa verticală şi orizontală a spaţiului
bidimensional.
Ritmicitatea este creată prin cele şapte personaje cu aureolă, orientate pe orizontală (6) şi verticală (1). Zona de interes a compoziţiei corespunde
personajelor Iisus Hristos şi sfinţii.
Compoziţia este închisă prin elementele simbolice şi heraldice, amplasate în cele patru colţuri, şi
bordură precum şi printr-un chenar inscripţionat.
Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Morfologia imaginii Antimisului Mitropolitului
Ioan I. Georgievici al Carloveţului, realizat la sfârşitul secolului al XVIIl-lea, respectiv în anul 1770,
este o reprezentare canonică. Din punct de vedere
stilistic, reprezentarea grafică prezintă influenţe din
arta bizantină, din arta renascentistă occidentală
precum şi elemente din arta barocă.
Imaginea cu cele şapte personaje, amplasată în
centrul compoziţiei, se caracterizează prin variaţie de ierarhizare, astfel cei şase Sfinţi au proporţia corpului de 1:6,5, iar proporţia corpului
Mântuitorului este de 1:9.
Ecran spaţializant este modalitatea de sugerare
în profunzime şi este realizată prin descreşterea în
mărime a formelor si o usoară estompare a inten'
'
sităţii tonale.
Elementele respectă regresia dimensională în
profunzime a câmpului respectiv. Acest tip de

reprezentare grafică nu este prezentă în totalitate,
deoarece claritatea nu scade simţitor de la primul
plan la cele de adâncime. Probabil rigurozitatea
geometrică, faţă de redarea spaţiului fizic nu a fost
o prioritate.
Perspectiva conică, modalitate grafică de reprezentare a spaţiului, este cea mai apropiată de percepţia optică. Spaţiul vizibil este considerat a fi un
spaţiu scenic, dispus frontal faţă de privitor.
Tehnica gravurii în metal a fost utilizată pentru
imprimarea pânzei de culoare albă, cu cerneală de
tipar neagră. Personajele sunt redate prin tehnica
gravurii în volumetrie, drapajele vestimentaţiei
sunt ample iar portretele sunt redate frontal şi din
semiprofil. Sunt mai mult apropiate de caracterele
renascentiste decât de cele bizantine.
Antimisul a fost restaurat şi conservat de către
subsemnata, în perioada 2004-2005 7 • Face parte
din patrimoniul Muzeului de Artă Timişoara.

6 Antimis Nou al Episcopiei Caransebeşului,
2006
Analiza iconografică
Structura compoziţională
Spaţiul plastic bidimensional al compoz1ţ1e1
este în formă de dreptunghi şi este structurat pe
trei registre.
Registrul central este în formă de dreptunghi format din două pătrate identice alăturate.
Compoziţia este dinamică, simetrică faţă de axa centrală verticală. Sfânta Cruce este amplasată în mijlocul compoziţiei. Cele şapte personaje şi chipurile
lor sunt dispuse în mod echilibrat. În partea stângă
sunt trei personaje biblice şi chipul Mântuitorului,
iar în partea dreaptă sunt patru personaje biblice.
Poziţionarea ritmată a personajelor este echilibrată prin poziţia orizontală a Mântuitorului.
Centrul de interes al compoziţiei ocupă aproximativ 2/3 din imagine. Compoziţia este încadrată
într-un chenar inscripţionat, raportul între plin şi
gol este aproximativ 1: 1. Compoziţia este închisă
prin dealurile reprezentate în stânga şi dreapta
compoziţiei, precum şi prin chenar.
Registrul superior are o lăţime de_ aproximativ
115 din lăţimea registrului central. ln cele două
pătrate dispuse la capătul registrului superior sunt
simetrice cu cele din registrul inferior, spaţiu rezervat celor patru Evanghelişti.
În spaţiul dintre cele două pătrate, în medaliane
circulare în număr de două sunt reprezentaţi sfinţii
cu aureole si câte un text.
'
7

6

Kiss Hcdy, Resraurarea Anrimisului Grecesc din 1751, în
AnB, Etnografie VI (2005), p. 239-249.
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Kiss Hedy, Resraurarea Anrimisului Mirropolirului Ioan
Carlovăţului, în AnB, Etnografie VI (2005),

I. Georgievici al
p. 250-263.

Registrul inferior este identic cu cel superior
ca dimensiune şi reprezentare a Evangheliştilor,
a sfinţilor şi repartizare a inscripţiei, dar diferă în
conţinut.

Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică

Tehnic, Antimisul este realizat pe un material
satin, mătase artificială, pe care este imprimată
imaginea în policromie, nuanţe de roşu, albastru,
verde, gri, violet, pe fundalul galben al suportului
textil. Căptuşeala este de culoare roşie.
Acest Antimis, piesă nouă, în prezent este în uz
liturgic, nu necesită conservare şi restaurare.

„PUNEREA ÎN MORMÂNT ADOMNULUI'',
este inscripţia din dreapta şi stânga Sfintei Cruci,
de braţele căreia sunt sprijinite instrumentele de
tortură, prăjina cu suliţa şi buretele precum şi câte
un Heruvim.
Stilistic, compoziţia este parcă o revenire lacompoziţiile decorative ale prerenaşterii. Personajele
sunt expresive, atât prin gesturi, cât şi prin expresia
chipurilor. Aurolele lor nu sunt inscripţionate. Ele
sunt redate din semiprofil, iar trupul Mântuitorului
este redat frontal, faldurile veşmintelor sunt realizate decorativ. Prin temă, interpretarea este canonică, cu influenţe occidentale. Proporţia corpului
Domnului este 1:7, iar proporţia corpului sfinţilor
este de 1:6. Diferenţa de ierarhizarea mărimilor nu
este atât de evidentă ca la Antimisele vechi.

ANTIMENSIA - ICONOGRAPHIC ANALYSIS
(Summary)
The author presents her conclusions regarding rhe
comparative iconographic analysis, compositional
structure and rypicaliry of antimensia, starting with
the first consecrated clorhs (1646) regarded as archaic,
uncii presene (2010). Amang the items described and
presented, bearing historical, documentary and cultural
value, four antimensia are kept in the museums from
Timişoara. Three of them had been restored and preserved by the author.
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Fig. 3a

Fig. 3b
Fig. 3 a-b. Antimis Grecesc, 1733
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Fig. 4b

Fig. 4b
Fig. 4 a-b. Antimis Grecesc, 1751
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Fig. 5 a-b. Antimisul Mitropolitului Ioan I. Georgievici al
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Carloveţului,

1770

Fig. 6b

Fig. 6b
Fig. 6 a-b. Antimis nou al Episcopiei Caransebeşului, 2006
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Dorei Bondoc, Cioroiul Nou, Craiova,
2010, 199 p.
artea apărută cu ajutorul Primă_riei comun~i
Cioroiasi si a unor firme s1 ONG-un:
S.C. MELROM S.R.L. şi Alexis P~oject este o
micromonografie arheologică a unui sit arheologic
roman foarte important pentru istoria provinciei
Dacia. Aşa cum atrage de la bun început atenţia
autorul sinteza oferită de acesta se doreşte a fi un
prim ghid al celor mai reprezentative desc~periri ~e
la Cioroiul Nou, susţinut de un catalog sistematizat de piese, multe din ele descoperite în ultimii 1O
ani de cercetări sistematice a zonei, activitate întreprinsă cu finanţare de la Muzeul Olteniei Craiova.
După o succintă prezentare a aşezării geografice
(p. 6) Dorei Bondoc trece la o necesară evaluare
a săpăturilor arheologice întreprinse de-a lungul
timpului (p. 6-7). Fără a omite descoperirile. preistorice, vestigiile culturii Coţofeni, precum ş1 cele
din epoca medievală, autorul indică faptul că situl
arheologic cuprinde o locuire consistentă în epoca
romană, rareori deranjată de alte nivele de locuire,
din epoci ulterioare. Starea de conservare a si:ului
(p. 9-1 O), toponimia şi ~opografia ~oc~l~1 (p.
10-12) sunt câteva subcapnole care vm sa mtregească imaginea pe care o aveam despre aşezarea
antică. Nu lipsesc din dezbatere nici problemele pe
care le ridică istoricul cercetării şi disputa dintre
diferitele păreri încetăţenite în literatura arheologică de specialitate în jurul localizării aici a imp.ortantului oras roman MALVA, Dorei Bondoc fiind
la rându-i u~ partizan al acestei ipoteze.
De o relevanţă mai mare ni se par şi mai
limpede alcătuite capitolele următoare: Fortificaţ~a
(p. 12-13) şi Termele legiunii VII C~~udz~
(p. 13-16), deoarece ele cuprind i~formaţu ~01
culese de autor din propriile cercetări arheologice.
Astfel pe malul apei Cioroiului se ridică în sec. III
d.Hr. un castellum de pământ, cu palisadă din lemn,
cu 2 şanţuri de apărare, foarte adânci, de tip fossa
Jastigata. Fortificaţia a fost folosită de detaşament.e
de legiuni şi trupe auxiliare care se aflau prob~.b1~
angajate în acea perioadă în războaiele cu carpu Şl
goţii. Sistemul de fortificare pare_ un,ul destul de
impresionant pentru o cetate de pamant de 235 x

C

130 m: agger gros de aprox. 1O m cu o bermă de
2,5 m şi şanţuri de 8,4 m şi 3 m deschiderea şi
o adâncime de 2,5 m şi respectiv 1,5 m. Nu prea
putem fi de acord cu interpretarea lui Dorei Bon?~c
vis-a-vis de faptul că fortificaţia a fost demolata m
a doua jumătate a secolului III d. Hr., umplutura
din primul şanţ de apărare este întâlnit la majori:
tatea fortificaţiilor din Dacia romană şi sugereaza
mai degrabă o ruinare lentă survenită după părăsi
rea localitătii de pe Apa Cioroiului, nefiind excluse
eveniment~ dramatice: asedii, incendii care i-au
obligat pe roma~i s~ renu~ţe la.a~est punct stra:e:
gic. ln zona mediana a fomficaţie1 a f?st ~onst.ru1~a
pentru soldaţii din garnizoană o baie dm piatra,
din a cărei structuri de hypocaustum s-au descoperit cărămizi stampilate cu marcajul legiunii a VII-a
Claudia. Di~ câte ne dăm seama construcţia (singurul obiectiv cercetat din interiorul cetăţii) are.?
singură fază de existenţă şi nu prezintă reparaţu.
De remarcat faptul că în jurul gurii de foc (praefurnium) pentru încălzirea edificiului autorul a descoperit resturile unui atelier metalurgic, un ~ap_t care
nu este singular, o situaţie oarecum asemanatoare
fiind întâlnită spre exemplu în termele ridicate de
numerus Palmyrenorum, la Tibiscum-Jupa unde
Doina Benea si Simona Regep au constat funcţio
narea unui ateher de ars opaiţe din lut, resturi ceramice, tipare fragmentare din lut şi o mulţime de
cioburi de opaiţe, toate grupate în jurul unei mari
guri de foc a sistemului de încălzire a băii.
,
Evidenţa epigrafică îl oligă pe Dorei Bondoc m
continuare să lămurească problema unităţilor militare, a postului de pază militară (statio) precum şi
cea a celebrului templu al lui Hercule (p. 17-18).
Descoperirea unei gropi de statui votive, aproape
de colţul sud-vestic al fortificaţiei indică o profa:
nare a lăcasurilor de cult greco-romane efectuata
într-o epoci romană târzie de către creştini.
.
Nu este clar urbanismul aşezării civile, ea fiind
aproape în întregime necercetată .. Din des~operiri
întâmplătoare şi aerofotograme reiese totuşi faptul
că zona locuibilă era limitată în nord-est de un
drum roman care ieşea prin poarta fortificaţiei,
trecea prin faţa templului lui Hercule şi a unei băi
civile şi prin necropola aşezării şi la aprox. 1 km
erau conectate primele vile rustice (p. 19).
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Viaţa economică a Cioroiului Nou în epoca
romană este reliefată în capitolele: Cuptoare de
ars ţigle, cărămizi şi olane, officina lui Ambiurus

(p. 20); Atelierul ceramic (p. 20-21); Prelucrarea
metalelor (p. 21-22); Prelucrarea osului şi cornului
(p. 22) şi Circulaţia monetară (p. 23). Şi în cadrul
acestor rânduri se observă o puternică viaţă economică doar în prima jumătate a secolului III d.Hr„
majoritatea artefactelor oferind o datare în acest
sens. Viaţa religioasă (p. 23) zugravită prin enumerarea zeităţilor atestate epigrafie sau iconografic aici
indică o intensă locuire a zonei. Totuşi nu putem să
nu remarcăm că lipseşte din lista zeităţilor pomenite Castor, divinitate foarte populară în armată,
ce face parte din cultul Dioscurilor, şi care este bine
reprezentată în inscripţiile romane de la Cioroiul
Nou, una din inscripţii fiind greşit completată,
nr. 9 din catalog, lectura cea mai probabilă fiind:
„ .c]asto[r„„/„.ex] viso fe[cit].
Teritoriul rural al aşezării şi fortificaţiei romane
de la Cioroiul Nou (p. 24-25) pagini în care sunt
cuprinse toate descoperirile din jurul Cioroiului
Nou precum şi consideraţiile finale la care ajunge
autorul (p. 25-26) recomandă situl arheologic
de epocă romană de la Cioroiul Nou drept unul
foarte important nu doar pentru Oltenia ci şi
pentru istoria provinciei Dacia şi a Imperiului
Roman în epoca anarhiei militare. Construirea
unei statio militară în acest loc indică faptul că
încă dinaintea invaziei carpilor şi goţilor lui Kniva
existau încercări ale barbarilor de a ajunge la sudul
Dunării prin Oltenia, ocolind zonele bine apărate
de cele două legiuni ale Moesiei Inferior de la
Novae şi Durostorum. Catalogul (p. 27-57) care
însoţeşte cartea, textul tradus şi în limba engleză
(p. 118-174) precum şi bogatul material ilustrativ
(p. 59-117; p. 181-199) face lectura mai facilă şi
mai usor de înteles.
'

'
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Hedy M-Kiss, Textile istorice din colectia
Muzeului Banatului Timisoara, secolele

'
XVIII-XIX, Timisoara,
2009.
,

V

olumul „Textile istorice" al autoarei Hedy
M-Kiss 1 se încadrează în eforturile deosebit
de merituoase ale conducerii muzeului, de a pune
la dispoziţia cititorilor şi a cercetătorilor patrimoniul mai putin cunoscut al institutiei. Primele
'
'
încercări în directia evidentei si valorificării acestor
'
'
'
colecţii au fost fa.cute de către autorul acestor
rânduri, muzeograf la Secţia de Istorie între anii
1975-1985, prin elaborarea fişelor ştiinţifice şi prin
realizarea expoziţiilor temporare „Sigilii din Banat"
(1981) şi „Breslele din Banat" (1983). Din convorbirile mai recente, purtate cu conducerea Muzeului
Banatului, am înţeles că la ora actuală nimeni nu
mai cunoaşte locul de păstrare al acestor fişe, dispărute fară nici-o urmă pe parcursul deceniilor
trecute. Acest fapt adevereşte afirmaţia colegilor,
care deja la vremea întocmirii fişelor şi-au exprimat părerea (întemeiată, după cum ne demostrează
şi cazul de la Muzeul Banatului) că, în lipsa unui
control serios, fară respectarea normelor elementare
ale eticii cercetării stiintifice, documentatia poate să
'
'
'
fie folosită abuziv de persoane neautorizate.
Revenind la cartea doamnei Hedy Kiss, cele 90
de piese, textile mai vechi şi mai noi, sunt prezentate în 6 grupe principale, dintre care - din punctul
de vedere al istoriei moderne a Banatului - cele mai
valoroase aparţin celor din primele două grupe.
Toate piesele catalogului sunt prezentate în conditii artistice remarcabile. Competentă este si analiza
pieselor din punct de vedere al cerinţel~r legate
de conservarea, depozitarea şi punerea în valoare
pentru circuitul public al colecţiei. Nefiind specialist în domeniul restaurării textilelor, nu am competenţa de a comenta aceste aspecte specifice legate
de piesele în discuţie şi nu mă pronunţ nici asupra
metodelor necesare păstrării şi conservării viitoare
ale colectiei. Observatiile mele se vor referi mai ales
la încadr~rea, cum a f~rmulat autoarea „datarea posibilă", a primelor două piese, precum şi la prezentarea unor date suplimentare legate de unele steaguri
din prima grupă. Datele similare ale autoarei, referitoare la piesele din grupa a doua, ale steagurilor
de bresle si cele ale asociatiilor industriale sunt mai
complete.' Ele au fost prel~ate de doamna Hedy Kiss
si de redactorul volumului, dr. Andrei Kiss, fară
~vizul meu, în conditii străine de etica stiintifică,
'
'
'
din manuscrisul subsemnatului depus pentru publicare la Muzeul Banatului din Timişoara.
M-Kiss, Hedy, Textile iJtorice din colecţia Muzeului
Banatului Timişoara, secolele XVIII-XIX, Timi~oara, 2009.
1
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Revenind asupra celor două piese din prima
a textilelor istorice, afirmaţia, sau cel puţin
presupunerea, că piesa nr. 1, Drapel de luptă turcesc,
1716, să fi fose „o captură de război din 1716" 2
este o aberaţie. O simplă privire asupra materialului steagului, pânză de duzină de producţie
industrială, în comparaţie cu piesele provenite de
la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea, ar fi trebuie să dea de gândit unei
specialiste în domeniul textilelor, cum se pretinde
a fi autoarea. Mai departe, o consultare simplă a
inventarului vechi al Muzeului Banatului de la
poziţia nr. 5.201, ar fi arătat că piesa prezentată
de autoare drept „captură" din anul 1716 este de
fapt prada de război a regimentului Nr. 61 (K. u.k
Infanterie-Regiment Nr. 61 - regimentul oraşului
Timişoara în perioada dualistă), obţinută cu ocazia
luptelor de la Dubosnica (Bosnia) în anul 1878.
Scatul dualist austro-ungar după acest război - în
urma aprobării congresului de la Berlin (13 iunie
- 13 iulie 1878) - a primit spre administrare cempoară Bosnia şi Herţegovina. În ciuda „mandatului" european, populaţia musulmană a provinciilor
amintite a depus o rezistenţă demnă de semnalat
faţă~ de trupele austro-ungare.
ln istoria regimentului Nr. 61, au fose consemnate cu lux de amănunte evenimentele din seara
zilei de 11 august 1878, când un grup de 400 de
bosnieci, între care si călăreci, au atacat poziciile
companiilor 8 şi 9 ale regi:nencului amintit. În
timpul atacului, la 100 de metri faţă de poziţia companiei a 8-a, calul lovit al portdrapelului bosniac a
îngropat călăreţul. Caporalul Emerich Seculic, de
la compania 8 a regimentului Nr. 61, s-a apropiat de purtătorul steagului şi după o scurtă luptă,
soldată cu moartea călăreţului bosniac, a capturat drapelul. Pentru acest fapt, caporalul Seculic a
fose avansat si distins cu Medalia de Aur Clasa I
pentru Vitejie' (Goldene Tapferkeics Medaille ersce
Klasse)3. Interesante ni se par diferenţele dintre
traducerea textului de pe drapel în versiunea din
1892, „Bewundere nie irdischen Glanz, sonsc bisc
du verloren", „Den crager erhalce Gore", şi „Noi
ci-am dac cie o biruincă învederată" „Dacă Allah va
'
'
'
face să izbândiţi nimeni nu vă va putea birui" în
cexcul prezentat de Hedy Kiss 4•
O datare penibilă se poate constata şi în cazul
steagului nr. 2, „ Steagul unităţii armate italiene din
garnizoana Timişoara ... şi stema stilizată a familiei
grupă

1

1

Eugen de Savoya", după formularea autoarei Hedy
Kiss. De fapt steagul, în afara crucii de Savoya - a
regiunii istorice situate în sud-eseul Franţei (alipită
Franţei în 1860), la graniţa cu Piemontul italian nu are nimic cu persoana sau epoca eroului luptei
antiotomane din 1716. Crucea, ca semn al Casei
de Savoya, al cărei reprezentant era şi regele Victor
Emanuel al II-iea (1820-1878), realizatorul unicătii nacionale a Italiei, a decorat între 1861-1946
'
'
drapelul naţional al Italiei.
Să mă ierte italienii, dar faţă de drapelele somptuoase, bogat decorate ale epocii generalului Eugen
de Savoya (1663-1736), steagul prezentat este o
piesă de duzină, o captură a regimentului timişo
rean pe frontul italian în timpul primului război
mondial. Cele două piese amintite au intrat în
proprietatea muzeului, după desfiinţarea regimentului Nr. 61, la sfârşitul anului 1918. (Vezi numerele 5.201 şi 5.199 al Registrului general vechi al
Muzeului Banatului).
Piesele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12 sune
legate direct de istoria oraşului Timişoara, mai
precis de cea a gărzilor civile ale acestui oraş, existente la sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul
secolului al XX-iea.
Piesele nr. 3 si 6 sune denumite de autor
'
Steagul Magistraturii Sârbe şi Steagul Magistraturii
Germane din Timişoara din anul 1782. Însă, după
cum reiese şi din inscripţia panglicii piesei nr. 3,
cele două steaguri au aparţinut de fapt gărzilor
civile (nr. 3 celei sârbeşti, iar nr. 6 celei germane)
ale oraşului. Despre gărzile civile ale oraşului avem
primele informaţii din anul 1738, când o gardă
înarmată a cecăţenilori sârbi, numărând peste 70
de persoane, împreună cu trupele regulate ale
armatei imperiale, a participat la înăbuşirea răs
coalei populaţiei române din Banac 5. Conform
informaţiilor istoricului Felix Milleker, în anul
1739, o altă unitate înarmată, formată din 230
de cetăţeni germani şi sârbi din Timişoara, a luat
parte la luptele duse împotriva curcilor şi răscu
6
lacilor
români din zonele Vârsecului
ani
• Câciva
,
,
,
mai târziu, în timpul războiului de succesiune
(1740-1748), atât gărziile civile din Timişoara cât
şi batalioanele de voluntari din Banat au participat
la luptele duse pentru recunoaşterea legitimităţii
la tron a împărătesei Maria Terezia. Aceste lupte
au fose purtate de Austria, Anglia şi Ţările de Jos
împotriva alianţei formate de Prusia, Saxonia,
Franţa, Suedia, Regatul Napolitan, Palacinacul,
)

2

M-Kiss, Hedy, 13.
Hofmann, Augusc von Donnersberg, Geschichte des k.u.k.
lnfanterie-Regiments Nr. 61, 1798-1892, Wien, 1892,
3

377-379.
4

M-Kiss, Hedy, 39.

5 Dr. Marchescu, Anconiu, Grănicerii bănăţeni şi comunitatea de avere, Caransebeş, 1941, 60.
<• Milleker, Felix, Versecz szabad. kirdlyi vdros tdrtenete, l,
Budapesc, 1886, 106-107.
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Koln şi Bavaria. O dovadă clară pentru constituirea gărzilor civile din Timişoara în deceniile amintite, este si o relatare referitoare la existenta în anul
'
'
1743 a unui local (restaurant şi sediu al gărzilor) în
Timişoara, denumit Localul de tir al Cetăţenilor
(Bi.irgerliche Schiesshi.ittenwirtschaft)7.
În istoria Moldovei si
Românesti
exis, a Tării
'
'
tenta unor formatiuni militare cetătenesti sunt
mai bine cunoscute abia din timpul revoluţiei de
la 1848/49. Menirea acestor gărzi, cu o tradiţie
multiseculară în ţările vest-europene, era asigurarea ordinii interioare şi apărarea oraşelor în caz
de pericol extern. Desigur, în alianţă cu puterea
centrală, gărzile cetăţeneşti au participat din când
în când si la operatiuni militare în afara oraselor
sau a pro~inciei respective. În timp de pace, gărzile
cetătenesti au executat exercitii militare, mai ales
'
'
'
trageri cu arma şi, defilând în uniformă, constituiau punctul de atracţie major al serbărilor religioase şi orăşeneşti 8 •
La data de 22 mai 1799, cu ocazia serbărilor
organizate în cinstea reînfiinţării Comitatului
Timiş, cele două gărzi militare ale cetăţenilor din
Timişoara au defilat în faţa autorităţiilor oficiale
împreună cu formaţiunile militare staţionate în
oraş9. Formulat în scris, rolul şi datoria gărzilor
civile din Timişoara îl găsim menţionat la punctul
1O al Privilegiului oraşului liber regesc, acordat aşe
zării de către împăratul Iosif al II-iea la data de 21
decembrie 1781.
,,În timp de război şi în alte circumstanţe primejdioase, cetăţenii oraşului să se afle în raporturi
de bună înţelegere cu comandamentul militar; în caz
de nevoie neprevăzută a cetăţii, în conformitate cu
dispoziţiile autorităţilor politice, să apere fortăreaţa
chiar şi cu mână armată; să zădărnicească uneltirile şi complotările dăunătoare îndreptate împotriva
acesteia şi să denunţe vicleşugurile ţesute în secret." 10
(Traducere proprie)
Existenţa steagurilor nr. 3 şi 6, prezentate de
Hedy Kiss sub denumirea de „Steagul Magistraturii
Sârbe, Timişoara, 1782" şi „Steagul Magistraturii
Germane, Timişoara, 1872'' este strâns legată de

297.

privilegiul oraşului. De fapt, piesele aparţineau
civile ale oraşului, ele au fost confecţio
nate cu ocazia reorganizării acestora în preajma
ridicării la rangul de oras liber a Timisoarei si a
'
'
'
includerii ei în rândul oraşelor libere regeşti din
Ungaria. Reorganizarea gărzilor a fost discutată
deja la şedinţa conducerii provizorie a Primăriei
unite, la data de 22 iulie 1782. Şedinţa, condusă de
primarul Peter Delbondio (Delpondio), a hotărât
ca gărzile să primească o nouă uniformă şi să ţină
exerciţii militare. Pentru defilarea cu ocazia serbă
rilor de inagurare a oraşului, prevăzută pentru data
de 16. septembrie 1782, au fost comandate steaguri separate pentru ambele companii. Sub aceste
steaguri au defilat la data de 16. septembrie 1782 în
faţa noului primar, Adam lngruber, garda germană
având 154, iar cea sârbească numărând 118 de
membrii 11 • Cele două steaguri şi panglicile aferente
la data de 5 octombrie 1909 au intrat în patrimoniul muzeului ca donaţie a oraşului Timişoara 12 •
Steagul nr. 4 şi 5 aparţineau probabil gărzilor
germane şi ilirice din Timişoara în timpul domniei
împăratului Franz I (1792-1835), respectiv Iosif al
II-lea (1780-1790).
Steagul nr. 7 a fost folosit de Regimentul
Nr. 61 din Timişoara, înfiinţată la data de 25 aprilie
1788. Comandamentul şi o parte a regimentului
avea sediul la Timişoara, iar o parte, mai precis
Batalionul Nr. 51, a fost stationat în Bucovina.
Mai târziu toate unităţiile subo~donate regimentului au fost staţionate în Banat. ln anul 1881, regimentul a preluat numele ţarului Rusiei, Al;xandru
al III-iea, care a devenit patronul unităţii. ln deceniile războaielor franceze unităţiile Regimentului
Nr. 61 au fost staţionate cu precădere în nordul
Italiei. Cele mai mari pierderi - 120 de morţi, 33
de dispăruţi, 552 de prizonieri şi 378 de răniţi ale regimentului s-au înregistrat în luptele de lângă
Dresda date între 26-27 august 1813 13 •
Steagurile nr. 8 şi 9 sunt de fapt două piese
ale banderiilor nobilimii din comitatul Timiş din
timpul războaielor napoleoniene. Este cunoscut
din literatura de specialitate că între anii 17971809 nobilimea din comitatele Timiş, Torontal şi
Caraş-Severin a participat la 4 insurecţii militare,
organizate împotriva francezilor 14 • Cele două
steaguri prezentate au aparţinut banderiilor

' Reden, Alexander Sixtus, Oberiisterreichs heimliche
Regimenter: die Biirger- und Schutzenkorps von der Grundung
bis zur Gegenwart, l, Aufl.age, Salzburg, Dr.-Haus-NonntalBiicherdienst, 1987 şi W Galler, Schiitzengilden und
Biirgerkorp, Wien, 1976.
9
Szentklaray, Jeno, Smz ev Delmagyarorsmg tortenetebol,
Temesvar, 1882, 351.
10
Szenrklaray, Jeno, Temesvdr in: Borovszky, Samu, Temes
vdrmegye es Temesvdr tortenete, Budapesc, f. a., 87.

Szentklaray, Temesvdr, 91.
Registrul vechi de inventar nr. 3931; Tiirtenelmi es Regeszeti
ErtesitlJ, Temesvar (TRET), 3-4/ 1909, 167-168 şi TRET
1-2/ 191 O, 169; Medele! Florin, Toma Nicoleta, Muzeul
Banatului. Filedecronictil, 1872-1918, Timişoara, 1997, 91.
13 Hofmann, August von Donnersberg, op. cit.
14 Hermann, Gyozo, Temes vdrmegye negy utols6 nemesi
falkelise in: TRET, 1911.
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Baroci, Lajos, Adattdr Delmagyarorsmg XVIII. smz,adi tortenetehez, I (1-4), II. ( 5-9), Potfazet, II, Temesvar, 1893-1907,
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gărzilor

11

12

nobiliare (3 de infanterie şi una de cavalerie) din
comitatul Timiş, organizate după hotărârea dietei
din septembrie 1800. Cele patru banderii din
Timiş, organizate şi înzestrate cu armamentul
necesar, au ajuns până la Viena fără a participa
la luptele împotriva trupelor franceze. Se ştie că
între timp, după pierderile suferite în bătăliile de
la Marengo şi Hohenlinden, Curtea de la Viena a
semnat la 25 decembrie un armistiţiu cu Franţa în
Steyer, apoi la 9 aprilie, pacea de la Luneville.
Merită să fie amintit faptul că formarea unităţi
ilor civile în anul 1809 a găsit un ecou deosebit de
pozitiv şi în rândul populaţiei române din Ardeal
si
, Banat. În comitatele Bekes, Arad si
, Cenad înrolarea românilor a fost iniţiată de Vasile Georgevici,
Constantin Lucacec şi Moise Nicoară 15 • Martorul
ocular al evenimentelor, cronicarul Nicolae Stoica
de Haţeg, ne relatează că protopopul din Cerneteaz,
Vasile Georgevici, singur a adunat o ceată de voluntari compusă din 150 de oameni 16 • Negustorul
Petru Maleniţa, cu domiciliul în suburbia Mehala,
a contribuit cu suma de 2.029 florini la înzestrarea
voluntarilor, iar episcopul Petru Vidac a trimis un
călăreţ în banderiile timişorene 17 •
Steagul nr. 10 este o piesă a gărzii cetăţeneşti a
opulatiei
Timisoara.
lnscriptia
, ilire a orasului
,
,
, de
P
pe vârful lăncii confirmă sfinţirea steagului la data
de 16 aprilie 1816. Chiar dacă inscripţia vârfului
de lance metalic confirmă sfiinţirea drapelului la
data de 16 aprilie 1816, cred că piesa, împreună cu
steagul precedent, nr. 12 (cunoscut datorită unui
desen color datând deja din anul 1813), a fost
confecţionată în perioada anilor de reorganizarea
a celor două companii civile ale oraşului, imediat
după terminarea războaielor franceze. Această prezentare grafică din anul 1813 a steagului Gărzii
Civile a cetăţenilor germani din Timişoara, ne
confirmă existenţa, cel puţin a steagului nr. 12,
deja în anul 1813. Acest desen aflat într-o colecţie
particulară din Miinchen a fost reprodus în catalogul expoziţiei organizate de Haus der Heimat al
Landului Baden-Wiirtemberg din Stuttgart în anul
2002 18 • Pe lângă inscripţia de pe steag, „Der Erste
grun unifarmirte burg: Schutzen Compagnie", pe
lancea metalică găsim data confecţionării drapelului, anul 1813, şi numele ofiţerilor gărzii civile:
Domnul Franz Krautwaschl, căpitan şi comandant
15 Bocşan, Nicolae, Duma, Mihai şi Bona, Petru, Franra şi
Banatul 1789-1815, Reşip, 1994, 41.
16
Stoica de Hareg, Nicolae, Cronica Banatului, Ed. II,
Timişoara, 1981, 300.
17
Hermann, Gyozo, loc. cit.
18
„Dan hier ist beser zu [eben als in dem Schwaben Land!
Pentru că aici este mai bine de trăit decât în Ţara Şvabilor",
Stuttgart, 2002, Hrsg. von Annemarie Roder.

al corpului, Anton Gasteyer căpitan şi comandant,
Franz Konig căpitan şi Franz Wild locotenent
major. (Hauptmann und Schef von Corps Herr
Franz Krautwaschl: 2. Hauptmann und Corps
Comando Herr Anton Gasteyer: Capitan Herr
Franz Konig: Oberleut. Herr Franz Wild.).
Steagul nr. 11 şi 12. Steagurile nr. 3 şi 6, confecţionate în vara anului 1782, s-au uzat pe parcursul deceniilor următoare. În timpul războaielor
napoleoniene, când trupele garnizoanei oraşu
lui se aflau pe fronturile din Italia sau Austria, a
crescut enorm rolul gărzilor civile din Timişoara.
Formaţiunile deja existente au fost întărite, atât din
punct de vedere numeric cât şi în privinţa dotării
lor cu armament. Conform rapoartelor din anul
1809 în Timisoara
au existat 2 unităti
,
, ale cetăteni,
lor. Cea al infanteriştilor număra 1.400 de oameni
şi era formată dintr-un corp sârbesc şi german.
Corpul german purta uniforma verde cu franjuri
aurii ai vânătorilor (Jagerkorps), cel sârbesc avea o
uniformă deschisă simplă, asemănătoare cu cea a
infanteriştilor imperiali. Corpurile amintite aveau
184 de ofiţeri, dintre care 4 ofiţeri superiori şi 138
de subofiţeri, precum şi o fanfară militară compusă
din 24 de membri. Dintr-un raport, datând din
anul 1812, reiese că din cauza uniformelor somptuoase ale corpului german, neînţelegerile dintre
corpul iliric şi cel german erau la ordinea zilei. Pe
lângă cele două corpuri exista şi o gardă călare,
numărând 100 de persoane provenite în majoritatea lor din rândurile cetăţenilor germani ai
oraşului 19 • Uniformele gărzii călare, semânând cu
cele ale dragonilor, erau deosebit de pompoase.
Importanţa şi rolul deosebit al gărziilor timişorene,
sublinia şi faptul, că în anul 1809, aceste unităţi
au asigurat paza tezaurului imperial, în care se afla
şi coroana Imperiului Romano-German, depozitat
temporar în pivniţele mănăstirii franciscanilor din
Timişoara. Desigur, atât membrii gărzilor cât şi
locuitorii orasului
au crezut că în pivnitele
francis,
,
canilor au fost păzite piesele Cabinetului de Ştiinţe
ale Naturii din Viena.
Despre istoria gărzilor cetăţeneşti ale orasului
Timisoara
din deceniile care au urmat răz,
,
boaielor franceze avem numai date sporadice. Din
informaţiile lui Jeno Szentklaray cunoaştem că
la parada din 13 octombrie 1816, organizată cu
ocazia sărbătorilor legate de trecerea a 100 de ani
de la eliberarea oraşului de sub stăpânirea turcească,
pe lângă unităţile militare staţionate în Timişoara,

19

Molnar, Andr:is, PolgdriJrsegek Magyarorszdgon a napoleoni
hdboruk idejen in: Hadtortinelmi Kozlemenyek, Budapesr,
1992, szeptember, 108-119.
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au luat parte şi cele două corpuri, corpul sârbesc şi
corpul german al gărzii cetăţenilor20 •
ln colectiile Muzeului Banatului din Timisoara
se păstrează şi un Regulament de comportament al Gărzii călare a oraşului liber regesc
{Verhaltungsregeln fiir das Biirgerliche Cavallerie
Corps der Koniglichen Freystadt Temesvar) din
anul 1822. Actul, în forma unei diplome, legat
în catifea roşie, prezintă pe prima pagină desenul
colorat al trompetistului, pe pagina a doua imaginea ofiţerului, pe pagina a treia figura gardistului
gărzii cetăţeneşti din Timişoara. Pe cea de-a patra
pagină a actului s-a păstrat numele lui Johann
Fiala, cel care a transcris regulamentul {împreună
cu lista nominală a gărzii) şi despre care noi presupunem că ar fi şi autorul desenelor amintite.
Steagurile nr. 11 şi 12 au fost confecţionate
cu ocazia concursului de tir şi a serbărilor legate de
acest eveniment din anul 1844 la Timişoara. Cu
acest prilej au fost sfinţite steagurile noi precum
si esarfele donate de văduva împăratului Franz
I, Carolina Augusta. Eşarfele au fost înmânate
de soţia generalului comandant al garnizoanei
Alexander Franz Csorich von Monte Creto

.

.

(1772-1847). Împreună cu Franz I, Carolina
Augusta (1792-1873) a vizitat în anul 1817 mai
multe localităti din Banat între care si Timisoara,
'
'
dar în anul 1844 nu a fost de fată la sfintirea
drapelelor, aşa cum afirmă autoarea 21 • Comandant
al gărzilor civile ale oraşului Timişoara în anul
1844 era primarul oraşului, Johann Nepomuk
Preyer. Un portret al lui Preyer purtând uniforma
gărzilor a fost publicat de Radegunde Tauber 22 •
Atât cele două drapele, cât şi panglicile aferente
au fost donate Muzeului Banatului de către
conducerea primăriei în anul 1909 23 •
La capitolul care prezintă panglicile, la piesa
nr. 3, ar merita menţionat faptul că panglica a
aparţinut unei coroane depusă la mormântul pictorului timişorean Karoly Brocky {1807-1855) din
Londra, la data de 22 mai 1907, de către Societatea
Culturală Arany Janos din Timişoara.

.

OR. KAKUCS LAJOS
Ferdinand Stuttmann Str. 7
D-65428 Riisselsheim, Germania
e-mail: LajosKakucs@online.de

..

21

M-Kiss Hedy, 11.
Radegunde, Johann Nepomuk Preyer - Ein portrăt
in: Kulturtagung 2005 Sindelfingen, Stuttgart, 2006, 49.
23 TRET, 3-411909, 167-168 şi TRET, I-211910, 169.
22

20

Szend<laray J., 1882, 498.
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ABREVIERI BIBLIOGRAFICE I
ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

ACIEBSEE-Actes du premier Congres International
des etudes balcaniques et sud-est europeens, Sofia,
1969.
II ACIT - Actes du II• Congres International de
Thracologie, Bucureşti, 1980.
AAA-Athens Annals of Archaeology, Atena.
AAH - Acta Archaeologica Hungaricae, Budapesta.
AAR - Analele Academiei Române, Bucureşti.
AAWG-Abhandlungen der Akad. D. Wissenschaften
in Gi:itingen. Phil-hist Kl. Gi:itingen
ACMIT - Anuarul Comisiunii Monumentelor
Istorice. Seqia pentru Transilvania, Cluj.
ActaArchCarp - Acta Archaeologica Carphatica,
Cracovia.
ActaArchHung - Acta Archaeologica Academiae
Scientiarum Hungaricae, Budapesta.
ActaArchKopenhaga
Acta
Archaeologica,
Copenhaga.
ActaHartghitensia - Acta Harghitensia, Miercurea
Ciuc.
ActaMN (AMN) - Acta Musei Napocensis, ClujNapoca.
ActaMM - Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui.
Actes du VIII• Congres ... - Actes du VIII• Congres
International des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques, Beograd, 9 - 15 septembre
1971, voi. III, Raports et Corapports, Beograd,
1973.
ActMuz - (Din) Activitatea muzeelor, Cluj-Napoca.
ActaMP - Acta Musei Porolissensis, Zalău.
ActaMS - Acta Musei Septemcastrensis, Sibiu.
ActaTS -Acta Terrae Septemcanstrensis, Sibiu.
ADATTĂR
Dr.
Baroti
Lajos,
Adamir
Delmagyarorszag XVIII szazadi ti:irtenetehez, 1III, Timisoara, 1893-1896.
AE - LAnn~e Epigraphique, Paris.
AEA - Archivo Espanol de Arquelogia, Madrid.
AEM -Archaeologische-Epigraphische Mitteilungen
aus Osterreich-Ungarn, Viena.
AFB
Aktuelle Fragen der Bandkeramik,
Szekesfehervar.
AfDG - Archiv fiir Kunde Osterreichischer
Geshichtsquellen, Viena.
AH - Acta Historica, Budapesta.

AICS - Anuarul Institutului de Cercetări SocioUmane, Sibiu.
AIIC -Anuarul Institutului de Istorie, Cluj-Napoca.
AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, ClujNapoca.
AISC - Anuarul Institutului de Studii Clasice, ClujNapoca.
AJA - American Journal of Archaeology, Baltimore.
AK - Archăologisches Korrespondenzblatt, Mainz.
AlbaRegia - Alba Regia. Annales Musei Stephani
regis, Szekesfehervar.
AlbCat - Albanien. Schătze aus dem Land der
Skipetaren. Ausstellung Katalog, Mainz am
Rhein, 1989.
Alura - Alura, Sfântu Gheorghe.
Anale UCDC - Analele Universită~ii Creştine
„Dimitrie Cantemir'', Seria Istorie, Bucureşti
AnB (S.N.) - Analele Banatului, Serie nouă,
Timişoara.

AnUA-Annales Universitatis Apulensis, Alba Iulia.
ANRW - Aufstieg und Niedergang der Ri:imischen
Welt, New-York I Berlin.
AnStUniv - Analele Ştiin~ifice ale Universităţii
„A.I. Cuza", Iaşi.
Antaeus - Antaeus. Communicationes ex Instituto
Archaeologico
Academiae
Scientiarum
Hungaricae, Budapest.
AntHung - Antiquitas Hungarica, Budapesta.
Antiquitas - Antiquitas. Anhandlungen zur Vorund Friihgeschichte zur klasischen und provinzial
Ri:imischen Archăologie und zur Geschichte des
Altertums, Bonn.
Antiquity - Antiquity, Cambridge, Newbury.
AO, S.N. -Arhivele Olteniei, Serie Nouă, Craiova.
AO - Archăologie Osterreichs, Viena.
APA - Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin.
Apulum - Apulum, Alba Iulia.
AR - Archaeologicke Rozhledy, Praga.
ArbeitsblRest - Arbeitsblătter fiir Restauratoren,
Bamberg - Mainz.
ArchErt - Archaeologiai Ertes~to, Budapest.
Argintul antic - * * *, Antique Silver from Serbia.

Exhibition of National Museum of Belgrade,
November 1996 - January 1997 I Argintul antic
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din Serbia. Expoziţie a Muzeului Naţional din
Belgrad, Noiembrie 1996 - Ianuarie 1997,
Bucureşti, 1996.
ARou - Archaeometry in Roumania, Bucureşti.
ArchAustr - Archaeologia Austriaca, Viena.
ArchErt (AE) - Archaeologiai Ertesit6, Budapesta.
ArchHung -Archaeologia Hungarica, Dissertationes
Archaeologicae Musei Nacionalis Hungarici a
Consilia Arcaeologorum Academiae Scientiarum
Hungaricae redactae. Budapesta
Archivi - Archivi di Arte Prehistorica, Brescia.
ArchJug - Archaeologia Jugoslavica, Belgrad.
ArchKozl - Archaeol6giai Kozlemenyek, Budapesc.
ArchPolona - Archaeologia Polona, WroclawVarşovia-Cracovia.

ArhPreg - Arheoloski Pregled, Beograd.
ArchRozhl - vezi, AR.
ArhMed - Arheologia Medievală, Reşip, ClujNapoca, Târgu Mureş.
ArhMold - Arheologia Moldovei, laşi - Bucureşti.
ArhOlc (S.N.) -Arhivele Olceniei, Craiova.
ArhSofia - Arheologija, Sofia.
Arh Vestnik - Arheoloski Vestnik, Ljubljana.
AS - Anatolian Studies. Journal of che Bricish
Institute of Archaeology ac Ankara, Londra.
ASF - Archaeologica Slovaca Fontes (lnstituti
Archaeologici Nitriensis. Academia Scietiarum
Slovacae), Bratislava.
ASDI - Anuarul Şcolii Doctorale. Istorie, ClujNapoca.
Assimilation ec resistance - D. M. Pippidi (ed.),
Assimilation et resistance a la cu/ture gricoromaine dans le monde ancien. Travaux du VI'
Congres lnternational d'Etudes Classiques (Madrid,
Septembre 1974), Bucarest - Paris, 1976.
ASV - Archivio Segreto Vaticano, Vatican.
Atti X SINBE - Atti de! X Simposio Internazionale
sulla fine de! Neolitico e gli inizi dall' eta de!
Bronza in Europa, Verona.
AVSL - Archiv des Vereins fur Siebenbiirgische
Landeskunde, Hermanstadc (Sibiu). Kronstadt
(Braşov).

AUA - Annales Universitatis Apulensis, Historica,
Alba-Iulia.
BAI - Bibliocheca Archaeologica lassiensis, laşi.
BAME - A Beri Balogh Adam MU.zeum Evkonyve,
Szekszard.
Banatica - Banatica, Reşiţa.
BAR (IS)
British Archaeological Reports,
(lnternational Series), Oxford.
BCCIT - Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie
Timişoara.

BCH - Bullecin de Correspondence Hellenique,
Paris.
BCMI - Buletinul Comisiunilor Monumentelor
Istorice, Bucureşti.
BCSP - Bollecino de! Centra Camuno di Scudi
Preistorici, Brescia.
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BCSS - Buletinul Cercetărilor Ştiinţifice Studenţeşti,
Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia.
BerRGK - Berichc cler Romisch-Germanischen
Komission des Deutschen Archăologischen
Instituts, Frankfurt a. M. - Berlin.
BHAB - Bibliotheca Historica et Archaeologica
Banatica, Timişoara.
BIAL - Buletin of che Institute of Archaeology,
Londra.
BiblMA - Bibliocheca Musei Apulensis, Alba Iulia.
BiblMN - Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj
Napoca.
Bib!Thr - Bibliocheca Thracologica, Bucureşti.
BIKL - Bfoyaszaci es Kohaszati Lapok, Budapesta.
BJ - Bonner Jahrbiicher, Bonn.
BMI - Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
BMJG - Buletinul Muzeului Judeţean Giurgiu.
BMMKozl - Bekesmegyei MU.zeum Kozlemenyei,
Bekescsaba.
BPI - Bollecino di Paleontologia Italiana, Roma.
Britania - A Journal of Romano - British and
Kindred Scudies. Society for the Promotion of
Roman Studies, London.
BRTEO - Biharmegyei Regeszeti es Tortenelmi
Egylec Evkonyve, Oradea, 1888.
BSA - Annual of che 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-surRâhne.
CAMNI - Cercetări Arheologice, Muzeul Naţional
de Istorie a României, Bucureşti.
Carpica - Carpica, Bacău.
CCA - Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti.
CCDJ - Culcură şi civilizaţia la Dunărea de Jos,
Călăraşi.

CerArh (CA) - Cercetări Arheologice. Biblioteca
Muzeologică. Muzeul Naţional de Istorie al
României, Bucureşti.
Cercetări Istorice - Cercetări Istorice, laşi.
Cetăţi dacice - M. Macrea, O. Floca, N. Lupu,
I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei,
Bucureşti, 1966.
CIGD - L. Ruscu (ed.), Corpus lnscriptionum
Graecarum Dacicarum (HPS 10), Debrecen
2003.
CIL - Corpus lnscripcionum Lacinarum, Berlin.
CIT - Thraco-Dacica. Recueil d'ecudes a l'occasion
du II' Congres lnternacional de Thracologie,
Bucureşti.

Clio - Clio, revistă de publicistică istorică, 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 Vinea - Cultura Vinca în România,
Timişoara.

Cumania - Cumania, Kecskemet.
Cumidava - Cumidava, Braşov.
CT - Caiete de teren, Novi Sad.
CVA- Corpus Vasorum Antiquarum.
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 Basarabi-Komplex
în Mitrei- und Siidosteuropa, Kolloquium în
Drobeta-Turnu Severin (7. -9. November 1996),
Bucureşti,

1996.

Oie Bajuwaren 1988 - Hermann Dannheimer, Heinz
Dopsch (Hg.), Die Bajuwaren von Severin bis
Tassilo 488-788. Gemeinsame Landesausstel!ung
des Freistaates Bayern und des Landes Salzburg
Rosenheim/Bayern Mattsee/Salzburg I 9. Mai
bis 6. November 1988, 2. Aufl., Miinchen Salzburg, 1988.
Oie Kulturen cler Bronzezeit - Die Kulturen cler
Bronzezeit în dem Gebiet des Eisernes Torres,
Kolloquium în 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
reci. D.M. Pippidi, Bucureşti, 1976.
DolgCluj - Dolgozatok az Erdely Nemzeti Muzeum
Erem - es Regisegcarab61. Kolosvar (ClujNapoca).
OP - Documenta Praehistorica, Ljubljana.
DolgSzeged - Dolgozatok, Szeged.
Drobeta - Drobeta, Drobeta - Turnu Severin.
DRH - Documenta Romaniae Historica, Bucureşti.
EDR - Ephemeris Dacoromana. Annuario delia
Scuola Romena di Roma, Roma.
EJA - European Journal of Archaeology.
EM - Ethnology Monographs, Pittsburgh.
EphNap - Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca.
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 Antigua, Helsinki.
EtBalk- Etudes Balkaniques, Sofia.
FA - Folia Archaeologica, Budapesta.
FBKN - Oie Friihbronzezeit des Karpatenbeckens
und în die Nachbargebieten. Internationales
Symposium, Budapesta - Velem.
FD - Foaia Diecezană, Caransebeş.
Festschrift Pittioni - Festschrifr for Richard Pittioni
zum Siebzigsten Geburtstag, Archaeologia
Austriaca, Beihefr 13, Viena, 1976.
Fontes Historiae - Corneliu Gaiu, Cristian Găzdac
(ed.), Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii
Protase, Bistriţa-Cluj-Napoca, 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 - Făldrajzi Kozlemenyek, Budapest.
Fi!Ist - File de Istorie. Muzeul de Istorie, Bistriţa.
FoliaArch - Folia Archaeologica, Budapesta.
FVL - Forschungen zur Volks und Landeskunde,
Sibiu.
GCBI - Godifojak. Centar za balkanoloskog
ispitivanija, Sarajevo.
Geochronometria - Geochronometria, Gliwice.
Germania - Germania, Frankfurt a. M.
GlasnikMKM - Glasnik Muzej Kosovo i 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.
GodifoikSevBălg - Godifoik na muzeite ot Severna
Bălgaria.

Gold cler Steppe - * * *, Gold der Steppe. Archăologie
der Ukraine (herausgegeben von Renate Rolle,
Michael Miiller-Wille und Kurt Schietzel în
Zusammenarbeit mit Petr P. Tolocko und Vjaceslav
Ju. Murzin), Schleswig, 1991.
Cornea - Gh. Lazarovici, Cornea preistorie, Reşiţa,

1977.
HOME - A Herman Ott6 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 Dade
romaine. Inscriptions externes concernant
l'histoire de la Dacie (Ier-III< siecles), voi. I,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.
IGRR-R. Cagnat et alii (eds.), Inscriptiones Graecae
ad res Romanas pertinentes, Paris 1906-1927.
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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 - ln Memoriam Constantini Daicoviciu,
Cluj, 1974.
InvArch - Inventaria Archaeologica. Corpes des
ensambles archeologiques, Bucureşti.
InvPraehistHung
Inventaria
Praehistoriae
Hungariae, Budapest.
JPEK
Jahrbuch fiir prahistorische 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.
Iscros - Istros. Buletinul Muzeului Brăilei, Brăila.
]AS - Journal of Archaeological Science, San Diego.
]FA - Journal of Field Archaeology, Boston.
JGN-Jahrbuch fiir Numismatik und Geldgeschichte,
Miinchen.
JMH - Journal of Modern History, Chicago.
JPME - Jannus Pannonius Muzeum Evkanyve, Pecs.
JPR - Journal of Prehistoric Religion
JRGZM - Jahrbuch des Ramisch-Germanischen
Zentralmuseums zu Mainz, Mainz.
JRS - The Journal of Roman Studies, Londra.
KFKNB - Kulcuren der Friihbronzezeit des
Karpatenbeckens und Nordbalkans, Belgrad.
KJ - Kalner Jahrbuch, Kaln.
Klio - Klio. Beitrage zur Geschichte, Leipzig.
Kaz!Cluj - Kazlemenyek az Erdely Nemzeti Muzeum
Erem es Regisegd.rab61, Kolosvar (Cluj-Napoca).
KSI - Kuvendi i Studimene Illire, Tirana.
KSIA - Kratkie Soobscenija lnstituta Arheologii,
Moskva.
KSIIMK - Kratkie Soobseenija Instituta istorii
material'noj AN SSSR, Moskva - Leningrad.
Kulcurraum Donau -Kulcurraum miniere und
umere Donau, Tradition und Perspektiven des
Zusammensleben, Reşiţa, 1994.
Kunstschatze - * * *, Kunstschătze in bulgarischen

Museen und Klostern. 24. Aprilie bis 31. juli 1964
in Villa Hugel - Essen, Essen, 1964.
Lapidarul MB - M. Moga, I.I. Russu, Lapidarul
Muzeului Banatului, Timişoara.
Lacomus - Latomus, Bruxelles.
Litua - Licua. Studii şi cercetări, Târgu Jiu.
LRBC - R.A.G. Carson, P.V. Hill, J.P.C. Kent, Late
Roman Bronze Coinage. A.D. 324-498 (Part
I, P.V. Hill, J.P.C. Kent, 7he Bronze Coinage of
the House of Constantine. A.D. 324-346; Parc
II, R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, Bronze Roman
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Imperial Coinage of the Late Empire. A.D. 346498), Londra, 1965.
MA - Monumenta Archaeology, Los Angeles.
Macedoniae AA - Macedoniae Acta Archaeologica,
Prilep.
Magist - Magazin Istoric, Bucureşti.
MB - Mitropolia Banatului,
MAGW - Mitteilungen der Antropologischen
Geselschafc 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 druscvo gradskij
muzeij Subotica, Subotica.
MAYA - Materialien zur Allgemeinen und
Vergleichenden Archaologie, Miinchen.
MedTrans - Medievalia Transylvanica, Satu Mare.
MemA,nc - Memoria Antiquitatis, ~iatra Neamţ.
MFME-A Mora Perene Muzeum Evkanyve, Szeged.
MIA - Materialy i issledovanija po arheologii SSSR,
Moscova.
MIMBuc - Materiale de istorie şi muzeografie,
Bucureşti.

R. Gabi, Moneta Imperii Romani et
Byzantini, Viena, 1989.
MittAl-Mitteilungen des Archaologischen lnstitutes
der Ung. Akad. der Wissenschafcen, Budapesta.
MF - Muzeumi Fiizetek, Asz6d.
MKE - Muzeumi es Kanyvtari Ercesito, Budapesta.
MN - Muzeul Naţional, Bucureşti.
MOL- Magyar Orszag Leveltar, Budapest.
Monedele - C. Preda, Monedele geto-dacilor,
Bucureşti, 1973.
Mousaios - Mousauios. Studii şi cercetări de istorie
MIRB -

locală, Buzău.

MuzNat - Muzeul Naţional (de Istorie), Bucureşti.
Mt'.iveszet - Mt'.iveszet, Budapest.
NC - The Numismatic Chronicle, Londra.
Neo!Ban - Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj
Napoca, 1979.
NK - Numizmatikai Kazlany, Budapesta.
NListy- Numismaticke Liscy, 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 loanis
Pisonis, Cluj-Napoca, 2004.
OZ - Osjecki Zbornik, Osijek.
OL - Osregeszeci levelek, Budapesc.
PA- Pacrimonium Apulense, Alba Iulia.
PASE - Prehistorische Archeologie in Siidosteuropa
- Siidosceuropa zwischen 1600 und 1OOO v. Chr.,
Berlin.
PB - Pacrimonium Banacicum, Timişoara.
PBF - Praehiscorische 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.
PJZ - 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 - Pocaissa. Studii şi Comunicări, Turda.
PPS - Proceedings of che Prehistoric Society,
Cambridge-Londra.
Praehistorica
Praehistorica.
Incernationales
Symposium, Praga.
PraiSrb - M. Gara5anin, Praistorija na tlu Serbije,
Belgrad.
PraiVoiv - B. Brukner, J. Todorovic, N. Tasic,
Praistorija Voivodine, Novi Sad.
PrehistAlp - Prehistoria Alpina, Tremo.
Pulpudeva - Pulpudeva. Semaines philippopolitaines
de l'histoire et de la culcure chrace, Sofia.
PZ - Praehiscorische Zeicschrifc, Berlin - Leipzig.
RA - Revista Arhivelor, Bucureşti.
RadVM {RVM) - Rad Vojvodjanskih Muzeja, Novi
Sad.
RB - Revista Banatului, Timişoara.
RCJB-Revisca Cercului Juridic Bănăţean, Timişoara.
RCRFAcca - Rei Crecariae Romanae Faucorum Acea.
RegFiiz - Regeszeci Fiizecek, Budapesta.
Repertorium {ErdRep) - Roska Marcon, Erdely
regeszeti repertoriuma. I. bskor Thesaurus
anciquicatum
Transilvanicarum,
Tom
I.
Praehiscorica, Cluj, 1942.
RE
Realencyclopădie
der
classischen
Alcercumswissenschafc, Stuttgart 1894-.
RESEE - Revue des Etudes Sud-Est Europeens,
Bucureşti.

RevB - Revista Bistriţei, Bistriţa.
Revlsc (RI) - Revista de Istorie, Bucureşti.
RevMuz - Revista Muzeelor, Bucureşti.
RGF-Ri:imisch-Germanischen Forschungen, Berlin.
RIC - Roman Imperial Coinage, 10 voi., Londra,

1923-1994.
RISBC - Revista Inscicucului Social
Timişoara.

Banat-Crişana,

RIM - Revista de Istorie Militară, Bucureşti.
RMM - Revista Muzeelor şi Monumentelor.
Monumente Istorice şi de Arcă, Bucureşti.
Ri:imer in Rumănien - Romer in Rumănien.
Ausscellungs Kacalog, Ki:iln, 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'Hiscoire, Bucureşti.
RRML - Revista Română de Medicină Legală,
RVM - Rad Vojvodanskih Muzeja, Novi Sad,
SA - Sovecskaja Arheologija, Moskva.
SAI - Svod Arheologiceskih iscocnikov, Moskva Leningrad.
Sargetia - Sargeţia. Buletinul Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane, Deva.
SCA - Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti.
SCIA- Studii şi Cercetări de Istoria Arcei, Bucureşti.
SCIV(A) - Studii si Cercetări de Istorie Veche si
Arheologie, Buc~reşti.
'
SCM! - Sesiunea de Comunicări a Muzeelor de
Istorie, Bucureşti, 1964.
SCN -Studii si Cercetări de Numismatică, Bucuresci.
SGB - Studii de Geografie a Banatului, Universita~ea
Timişoara.

SH - Scudime Historike, Tirana.
SIB - Studii de Istorie a Banatului, Universitatea de
Vest, Timişoara.
S!Arch - Slovenski Archeol6gia, Bratislava.
SJ - Saalburg Jahrbuch, Berichc des Saalburg
Museums, Bad Homburg.
SM - Studii de Muzicologie, Bucureşti.
SdM - Societatea de Mâine, Braşov.
SMIM - Studii şi Materiale de Istorie Medie,
Bucureşti.

SMMIM - Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie
Militară. Muzeul Militar Central, Bucureşti.
SocRom - Sociologia Românească, Bucureşti.
SRIR - Studii şi Referate privind Istoria României,
Bucureşti,

1954.

Scarije - Scarije Crno Gore, Cecinj.
Scarinar - Scarinar, Belgrad.
ScCGGB - Studii şi cercetări de geologie, geografie şi
biologie, Reşiţa.
ScCom - Studii şi Comunicări, Arad.
ScComC - Studii şi Comunicări de Istorie ş1
Etnografie, Caransebeş = Tibiscum.
ScComP - Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean,
Pi ceşti.
StComSatuMare - Studii şi Comunicări, Sacu Mare.
ScComS - Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenchal.
Arheologie - Istorie, Sibiu.
StDac - Studii Dacice, Cluj-Napoca, 1981.
ScudAlb - Studia Albanica, Tirana.
StudClas - Studii Clasice, Bucureşti.
Scudencski Proucivanija - Scudencski Proucivanija,
Sofijski Univ., Iscoriceski Fakulcec, Sofia.
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Studia - Studia Universitatis Babeş-Bolyai, ClujNapoca.
StudiaBalcanica - Studia Balcanica, Sofia.
StudiaPraehistorica (SP) - Studia Praehistorica.
Archeologisches Institut der Bulgarischen
Ak.ademie, der Wissenschaften Archaologisches
Institut der Ak.ademie der Wissenschaften USSR,
Sofia.
Studii - Studii, Revistă de istorie, Bucureşti.
Studii şi ]viateriale - Studii şi Materiale, Târgu M~reş.
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.
The Vinea 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-Oacica (TO) - Thraco-Oacica, Bucureşti.
Tibiscum - Tibiscum. Studii şi Comunicări de
Etnografie şi Istorie, Caransebeş.
Tibiscus - Tibiscus, Timişoara.
TIR, L. 34 - Tabula Imperii Romani. AquincumSarmizegetusa-Sirmium, L. 34, Budapesta, 1968.
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TortSz - Tortenelmi Szemle, Budapesta.
TR- Transylvanian Review, Cluj-Napoca.
Trepte - Trepte de civilizaţie românească, Bucureşti,
1982.
TRET - Tortenelmi es Regeszeti Erresito, Temesvar
(Timişoara).

zur Prăhistorische
Bono.
VAH - Varia Archaeologica Hungarica, Budapesta.
VOI - Vestnik Orevnej Istorii, Moskva.
VF - Vomăge und Forschungen, Sigmaringen.
Viesnik - Viesnik za Arheologiju i Historiju
Oalmatinsku, Split.
WPZ - Wiener Prăhistorischer Zeitschrift, Viena.
YougOanBas - The Yugoslav Oanube Basin and the
Neighbouring Regions in rhe 2"d Millennium
B.C„ Symposium, Vrfac, October 11 - 14, 1995,
Belgrade - Vrfac, 1996.
ZAnt - Ziva Antika, Skoplje.
ZborNM - Zbornik Radova Narodnog Muzeja,
Belgrad.
ZborStip - Zbornik na stipskiot Naroden Muzej,
Stip.
ZfA - Zeitschrift fiir Archăologie, Berlin.
ZfAM - Zeitschrift fiir Archăologie der Mittelalters.
ZfE - Zeitschrift fiir Ethnologie, Berlin.
ZfN - Zeitschrift fiir Numismatik, Berlin.
Ziridava - Ziridava. Studii şi Cercetări, Arad.
ZMS - Zbornik za Orusrvene nauke Matice Srpske,
Novi Sad.
ZPE - Zeitscrift fiir Papyrologie und Epigraphik,
Bono.
UPA -

Universitătsforschungen

Archăologie,

