MINERITUL DIN BANAT LA MIJLOCUL VEACULUI AL X\'III-LE/\,
OGLINDIT ÎNTR-UN ALHUM CARTOGRAFIC*

Unele incursiuni în istoria mineritului bănăţean din veacul al
XVIII-lea, cu specială privire la regiunea montanistică Dognecea-Ocria
de Fier 1 , iar mai recent la zona Sasca Montană 2 , ne-au oferit prilejul
parcurgerii unei colecţii de hărţi miniere din care am putut însă \·alorifica numai o parte foarte mică. La început consultarea colecţiei m·-a
fost accesibilă doar prin intermediul bibliografiei struine 1 , pînă cînd cim
dispus de un microfilm cuprinzînd toate piesele acestui interesant i1.vor
pe care dorim să-l prezentăm în cele ce urmează.
Potrivit profilului publicaţiei, acest mănunchi de documente 2 fost
prezentat mai mult prin prisma apariţiei şi evoluţiei cartografiei mi ni ere
în veacul al XVIII-lea, iar menţionarea unor documente şi izvoare arhivistice s-a făcut numai în măsura în care avea menirea să se refere direct la reglementarea bunei desfăşurări a acestei discipline montanistice. ln aceeaşi ordine de idei, unele momente importante ale evoluţiei
cartografiei miniere din Banat au fost legate de activitatea unor ;.;pecialişti ca de ex. Chr. Tr. Delius ori I. Mihalovits, al căror aport b d<_'Zvoltarea tehnicii miniere în general era bine cunoscut atît în timpul \'icţii
lor şi mai tîrziu. Cu prilejul menţionării centrelor miniere care au constituit obiectul ridicărilor topografice, lucrarea citată de noi mai sus tn~ce
în revistă şi primele lor atestări documentare, fără a avea însă pretenţia
să elucideze unele aspecte legate de dezvoltarea lor.
Dat fiind faptul, că cele mai importante etape în evoluţia tebnicii
şi a procedeelor grafice pentru elaborarea documentelor cartografice miniere <tu fost studiate, la rîndul lor, de specialişti care s-au ocupat îndeaproape de această disciplină din cadrul Y;>tiin\elor rnontanistice 4, cele
• Lucrarea reprezintă o variantă modificată a unei comunicări sustinutc la sesiunea ştiinţifică desfăşurată la Timişoara în 5-6 mai 1979 sub titlul ,;Permarn•nţă
şi continuitate, istorie şi realizări".
1 Hdrţi privind exploatările miniere de la Dognecea din p1ima jumătat"e a sr'colului al XVIII-Zea, în Banatica, III 1975, p. 175-191. (V. Wollmann).
2
C. Fen~an, V. Wollmann, Informaţii privind mineritul şi metalurgia de la
Sasca în a doua jumdtate a secoiuLui al XVIII-Zea, în Banatica... IV 1977, p. 245-257.
3
J. Nagy, Krass6megyei btinyaterkepek, în Geodezia es Kartogriifia, 9. 1957,
p. 262-275.
4
_
Cf. F. Kirnbauer, Die Entwicklung des Grtibenrisswesens
Blatter ftlr Technikgeschichte, XXIV, Viena, 1962, p. 60-104; J.
druhy banskych map na Slovensku, în Slovenska Archivistika, 2,
Idem, Vyvoj bansky kartografie na Slovensku, în Z dejin vied a
vensku, V 1969, p. 147-210.
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citeva concluzii de acest gen la care am ajuns cu ocazia primei prezentări
a: acestui album-atlas nu aduc interpretări deosebite.
Importanţa acestei colecţii asupra cărei mod de alcătuire vom stă
rui mai mult - este înainte de toate de natură arhivistico-istorică. Arhivistkă, întrucît prin aceasta se umple un gol documentar destul de simţitor pentru această categorie de documente cartografice din veacul al
XVIII-lea, deoarece în cazul Banatului nu dispunem decit de un grup
!'ompact de hărţi din deceniul 6 (1750-1760), păstrat la Finanz-und Hofkammerarchiv din Viena 5 , iar pentru deceniile 8-9 există doar piese izolate răspîndite în arhivele de la Bratislava şi Caransebeş, la Muzeul din
Re~iţa ori în diferite arhive ale unor intreprinderi din Banat. Valoarea
arhivistică sporeşte şi prin faptul că hărţile albumului cu excepţia
unui număr redus de piese - îl reprezintă documentele originale. !n
ceea ce priveşte valoarea sa documentar-istorică, albumul dobîndeşte o
importanţă sporită, în primul rînd prin caracterul său comp 1 e t, exhaustiv, constituind un fel de „inventar" al tuturor exploatărilor aflate
sub jurisdicţia celor patru oficii miniere bănăţene la sfîrşitul anului 1771.
O ;..itare „secţiune orizontală" poate fi valorificată cu rezultate semnific;:itive pentru istoria dezvoltării mineritului la un moment dat sub toate
asp2ctele. Documentele cartografice ale albumului, cu abundenţa de informaţii privitoare la funcţionarea exploatărilor, permit sesizarea intensităţii producţiei miniere, ca o expresie a politicii promo\'ate de autorit;:"tţi Ic economice imperiale şi a preceptelor dogmei mercantiliste (ex. poiiticcl de incurajare a iniţiativei particulare a concesionarilor, aplicată în
Banat mai pronunţat decit în alte provincii imperiale 6). Analiza mai amă
nunţită oferă posibilitatea de a se surprinde ponderea diferitelor zone
miniere în cadrul unei provincii, în cazul nostru Banatul. Astfel, de ex.
zona Oraviţa cu exploa:ările din M-ţii Timiş: Ciclova, Coşoviţa, Tîlva etc,
m1 avut o pondere mai mare în primele decenii ale veacului al XVIII-lea,
datorită nevoilor ~porite ale topitoriei de la Oraviţa, fapt ilustrat de hăr
ţile miniere prin numărul mare de exploatări abandonate în cea de-a
doua jwnătate a acelui veac, în timp ce oficiul montanistic Dognecea
cîştigă o importanţă sporită prin punerea în funcţiune a mai multor toLista lor aproape completă este reprodusă în anexa: Verzeichnis
alter
Grubenkarten der Grubenkartensammlung des Hofkammerarchivs Wien din lucrarea
5

citată a lui F. Kirnbauer (P. 106; cotel'e
Pa 25, Pa 34/1-2, Pa 35, Pa 36/1-3,
Pa 37 /1-2, Pa 38/1-2, Pa 3911-3, Pa 40/1-2, Pa 41/1-2, Pa 92, Pa 93/ 1-2, Pa 94,
Pa 95, Pa 96, Pa 97, Pa 98, Pa 9911-3, Pa 100.
6 Astfel printr-un rescript imperial din aprilie 1772 înaintat Tezauriatului Minier din Transilvania, respectiv Oficiului Montanistic Superior de la Zlatna, Administraţiei miniere de la Hunedoara şi asociaţiilor miniere de la Rodna, s-a interzis
ca să pună l·a dispoziţia asociaţiilor particulare ori ce fel de documentaţie tehnkă
cu privire la construirea instalaţiilor extractive şi prelucrătoare (cf. Arhivele Statului, Filiala Cluj-Napoca; Fond Tezaurariatul Minier; 27 aprilie 1772: „ ... keine
Kunsit Maschinen und Modelle od(er) Beschreibung der Bergwerks Maschinen und
Manipulation an Privat Partheyen auz.ufolgen, oder .în Druck zu berorden. ... ").
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pitorii de cupru 7 • Mineritul de aici a cunoscut un mare avînt, datorită amploarei şi importanţei pe care a dobîndit-o asociaţia care exploata celebra
mină „Simon şi Judas". Documentele cartografice referitoare la această
exploatare dezvăluie o serie de amănunte cu privire la ritmul şi metodele de exploatare (procedeele folosite în tehnica extragerii) care nu sînt
oglindite în descrierile unor călători străini din veacul al XVIIl-lea, cu
toate că unii dintre ei, impresionaţi de amploarea acestei mine o descriu
foarte amănunţit 8 • Atari documente mai pot servi la reconstituirea modului de executare a anumitor categorii de lucrări miniere de mai mare
anvergură (ex. galeriile principale de d1·enaj, pentru evacuarea apei din
mai multe nivele de exploatare), construite cu eforturi materiale substanţiale din partea erariului. In anii 1770 majoritatea minelor din M-ţii
Cărăşeni au fost însă exploatate de societăţi sau grupe de concesionari.
Din hărţile alcătuitoare ale acestui album reiese că 66 de galerii (mai importante) au fost exploatate de 4 7 de astfel de societăţi. Spre deosebire
de un număr de hărţi păstrate la Viena, care înfăţişează zona montanistică Sasca în cea de-a doua jumătate al veacului XVIII-lea 9 , la piesele
prezentate de noi în continuare nu se menţionează numele concesionarilor, dar natura raporturilor de exploatare a minelor n-a putut fi alta
în cazul documentelor cartografice din anul 1771-1772.
Asociaţiile întreprind deobicei lucrări mai mici: galerii de cercetare
şi prospectare, puţuri la zi, etc., menţionate în hărţi sub denumirile:
,,gewerkschaftliche Kreutzschlăge", „ ... durch Gewerkschaft betriebene
Hoffnungsschlăge" sau „von einer Privatgewerkschaft angefangene Hoffnungsstollen" etc. Se constată în schimb existenţa unor exploatări mixte,
atunci cînd minele erariale erau luate în asociere cu grupuri de concesionari, după cum se aminteşte, de altfel, textual: „Der k.k. Caschovitzer
Erbstollen wird der Gewerkschaft theils um ihr Wasser abzuteufen, ab
Erario frey betrieben" sau „ ... der Antony Stollen ... wurde erst im
Sept(ember) abgewichenen 1770-er Jahres wiederumben neuerdings aufgenommen auf sămtliche Kosten des Aerary unter der Somin Judas Gewerkschaft" (IV/1). Formula consacrată pentru această formă de cooperare este: „ ... ab Aerario und den Gewerkschaften halbscheidlich getrieben ... ". In mai multe cazuri două societăţi particulare în calitate de
părtaşi la exploatarea unui singur perimetru minier (Grubenfeld) executi
în comun prospecţiunea unor filoane promiţătoare: „Ein Tagschacht [der
von ihren] Gewerkschaften an ihren Feldlinien gemeinschaftlich auf Hofnung ausgelenket" (II/9;7) sau „ ... der von beyden Gewerkschaften gemeinschaftlich ... ausfahrende Hoffnungsschacht" (IV/5).
Deosebit de valoroase pentru istoricul montanistic sînt observaţiile
cu privire la cauzele deschiderii sau modernizării unor exploatări. In conIn septembrie 1751 s-a proiectat construirea unui al treilea cuptor şi în afară
încă a două cuptoare la topitoria „Josephi.", acţiune pentru care s-au alocat 3000 fl. din partea fiscului. O privire de ansamblu asupra tuturor instalaţiilor de topit de la Dognecea ne oferă inventarul din anii 17761777 (cf. Arhivele Statului, Filiala Timiş, Fond. Direcţia Montanisti.că Banat, nr.
2/1777).
7

d_e acesta se prevedea construirea
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diţiile de prospectare de atunci, lipsite de o serie de cunoştinţe şi mijloace
tehnice, predominau criterii empirice pentru depistarea unor filoane metalifere mai bogate. Mai rar se recurgea la consultarea unor hărţi miniere mai vechi, numărul lor fiind însă foarte redus, cum se remarcă
chiar pe un astfel de document cartografic din 1771: „ ... welcher Verhau in Ermanglung einiger alten Charten ... nicht angezeichnet werden
konnen" (III/1). Ele şi-au dovedit însă eficienţa în cazul exploatării „Andrea~·' de la Moldova Nouă, unde, pe baza unei hărţi vechi, s-a descoperit
într-un puţ părăsit o mare rezervă de minereu „ ... zwey von alten Charten abgetragene verfallene Stollen in welchen Erzverhaue waren" (III/9).
Se practică în schimb foarte frecvent efectuarea unor prospecţiuni
prin galerii şi puţuri de cercetare în vederea delimitării unor exploatări
mai vechi, dintre care unele datînd foarte probabil chiar din antichitated romană, cunoc;cut fiind faptul că acestea au fost deschise pe filoarwlc cele mai bogate datorită nivelului scăzut al forţelor de producţie.
Asemenea acţiuni, caracteristice în special pentru asociaţiile miniere mai
mici au fost sugerate şi încurajate chiar şi de forurile montanistice conducătoare din monarhia habsburgică. Astfel, la 1 martie 1765 s-a dispus
săparea galeriei „Herberstein" în M-ţii Dognecei, în primul rînd cu
scopul de a urmări vechile exploatări aflate în zonă: „ ... um die vorliegcnden alten Plingen nachzukommen" (IV/2). Numărul acestor lucrări
pute:i fi uneori chiar foarte mare, după cum se constată în Valea Grerilni· de la Moldova Nouă, unde urmele unui minerit intens practic:1t
in ':cchime (cu siguranţă şi în antichitate), erau vizibile pretutindeni, fapt
care a atras atenţia unor călători sau geologi din sec. XVIII-XIXt 0 • Intre :!C'·-:>ste lucrări de redeschidere, la care apar adeseori urmele unui minerit străvechi se numără şi galeria principală din M-ţii Florimund, ş.m.a.:
„[Ein l Hauptstollen, '.velcher zur Untersuchung den in Mănge (!) vorlicg;,:-iden uralten Arbeiten angeschlagen werden" (III/10) sau „Der zur
Untcrsuchungen einer uhr (!) alten Arbeit auf Hoffnung lOth angetragene
Stollen" (III/9), cea din urmă cu o lungime de 101;2 stînjenill, fiind execut:1tă în M-ţii Sf. Andrei. Procedeul recuperării minereului rămas din
vechime în exploatări abandonate s-a extins pină şi la reutilizarea subslc1nţclor minerale utile din haldele cu material steril. Acest sistem s-a
practicat în special de o asociaţie de pe Muntele Potocului: „Diese GeInformaţii mai ample la V. Birou, Exploatarea minieră din Munţii Cărăşeni
fn sec. 18 văzută de cercetători streini, în Studii şi Articole de Istorie, II, 1957, p.
157-178.
9 Vezi, supra nota 2.
1
Cf. G. Marka, Einige Notizen ilber das Banater Gebirge, In Jahrbuch der
k.k. geologischen Reichsanstalt, XIX, 1869, p. 309; G. v. Bene, Befahrung einer
muthmasslich râmischen Edelmetallgrube bei Neu-Moldova. în Oesterreichische Zeitschrift f11r Berg-und Hiittenwesen, XIV 1897, p. 198-199; vezi şi V. Wollmann, Tă
bliţele cerate din Roşia Montană şi datarea galeriilor romane, în AIIAC XIX, 1976,
p. 244 şi nota 26.
11 1 stînjen (vienez) = 1,89 m.
8

°
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werkschaft treibt unter ... die uhr (!) alten Pi.ingen aus wessen verwachsenen Halden durch Aufschi.irfung" (II/l).
In hărţile sau schiţele prezentate în continuare apar adeseori informaţii cu privire la necesitatea modernizării exploatărilor deja
existente, cu scopul de a se asigura condiţii bune de aeraj, protecţie împotriva apelor de infiltraţie, condiţii de transport pentru minereu sau accesul personalului minier. Nu lipsesc menţiunile, uneori sumare, sau
semnele convenţionale pentru mijloacele prin care s-au realizat aceste
probleme de ordin tehnic. Se amenajează puţuri speciale p~tru toate
aceste operaţiuni: transport şi acces („Forder'' sau „Mannfahrtschăchte"),
denumite uneori şi „Treib- und Fahrschiichte"; pentru aeraj „Wettersch~ichte"; bazine pentru captarea apei, realizîndu-se ceeace în termeni
minieri s-a denumit „Wasserfangung" şi o serie de sisteme pentru pomp~1rca apei la suprafaţă („Pumpen-und Zughaspel"), atestate în 1771 mai
cu secimă la Ocna de Fier, deşi la Oraviţa ~c făcuseră încă în deceniile
pl'eccdente o serie de experimente cu sisteme de pompare mult mai perfec\ionate12.
Documentele întocmite de specialiştii minieri şi cartografi, care trebuiau să aibe o amplă experienţă şi în alte practici miniere, furnizeazi't de
multe ori informaţii cu privire la cauzele încetării totale sau parţiale a
activităţii uneia sau al altei exploatări. S-a putut constata din punct de
vedere statistic, că una din cauzele principale ale abandonării unor mine
a fost lipsa de resurse minerale considerabile ori ,asigurarea unor condiţii
op•;me de lucru şi de acces. Acolo unde survenea prima cauză, se utiliza
deobicei formula „[exploatarea] lipsită de sens" („kein" sau „kein wcsentlicl cr 1\:::tison"), iar pentru celelalte cauze hărţile miniere devin ceva m:1i
generoase cu texte explicative, specificîndu-se de ex. „ ... wegen băsen
\Veltern" sau „Wettermangel" (din ca\.1Za aerului viciat sau a lipsei de
;u,·); „ ... wegen hăufigen zudringenden Wasser" (din cauza inundaţiilor
abundente") sau „ ... wegen Communication", adică din cauza lipsei unor
po~.ibilităţi de acces.

•
Albumul-atlas, compus din hărţi mm1ere aparţinînd mai multor autori (ingineri-topografi= Markscheider) şi executate în maniere diferite,
<1 fost asamblat şi compactat cu ocazia intrării sale în biblioteca aminEvacuarea apei din puţul „Antony" situat în M-ţii Vadarna de lingă Oraau lucrat
cu introducerea în locul vechilor sisteme de pompare cu altele mai avansate, lansate de
Pockler în tratatul său Arte Machinarum, p. 141-1'42 sau de F. Bernard Belidor,
12

Yiţn a constituit obiectt'tl unor tratative îndelungate între asociaţiile care
la această exploatare şi forurile montanistice locale şi centrale, în legătură

Architectura hydraulica, oder die Kunst das Gewăsser zu verschiedenen Nothwendigkeiten des menschHchen Lebens zu Leithen, în die Hohe zu bringen, und vortheilhaft anzuwenden, Augsburg, t.740 (cf. Arhivele Statului, Filiala Timiş, fond. Direcţia

Minieră

Banat; nr. 6/1743).
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tita 13 , în primul rind, se pare după criteriul topografic, ţinîndu-se seama,
pe cit posibil, şi de existenţa districtelor miniere din veacul al XVIII-lca.
Astfel se detaşează patru părţi de sine stătătoare, cite două alcătuite din
piese originale (perimetrele de la Oraviţa şi Dognecea) purtînd semnătura
celui care le-a ridicat şi executat, în timp ce hărţile referitoare la perimetrul de la sa..,ca şi Moldova constituie copiile unor practicanţi m:nicri
voluntari (freiwillige :l\1arkscheider). Cele două categorii de documente se
deosebesc atît după forma şi calitatea hîrtiei, cit şi după modul de executare a textului explicativ. Cele originale sînt pre\·ăzute cu o anexă
separată de text, în care se menţionează în primul rînd muntele în c,1rc
erau situate exploatările miniere, numele galeriilor mai importante, date
cu prhire la natura şi bogăţia ză::ămîntului, pentru ca apoi aceste repere
(obiective montanistice) să. fie notate cu cifre, şi mai rar, cu litere. Copiile,
în schimb, :.;!nt executate pe o singură filă, explicaţia fiind trecută deobicei deasupra schiţei topografice. Textul explicativ are un caracter mai
narati \·, sub forma unui raport ( Bericht uber . . .) referitor la exploatările
situate într-un masiv muntos sau altul. Trăsăturile scrisului, care marchează din punctul de \·edere al grafiei, momentul de trecere de la cea
gotică la cea cu caractere latine, lasă impresia că este vorba de o copiere
mai recentă a acestor texte, desigur după originalele veacului al XVIII-lc;L
Pentru o atare presupunere pledează şi modul de executare a schiţelor.
Fiecare fascicol din cele partu ale albumului începe cu un titlu scp~1rat, în care se specifică numele desenatorului, respectiv al celui care reproducea harta. Mai greu se explică prezenţa numelui Procopie Clwv.
Lothka de Zmieslaw pe foaia de gardă al celui de-al patrulea fascicol reprezentînd exploatările miniere din împrejurimile Dognecei, din moment
ce pe hărţile respective apar alte semnături.
Mărimea hărţilor diferă, dar s-a putut constata că cele originale erau
deobicei mai mari, iar foaia de titlu pentru fiecare fascicol era de
42 X 63 cm şi, după cum se va arăta mai în jos, scara grafică putea fi
diferită chiar şi în cadrul aceluiaşi lot de hărţi.
I. Entwurf Gesamt Oravitzer und zwar in den Temesch-Cziklova, Wadarna, Milhlberg, Goldschurf oder Coshovitz, dann Klein und Cornu Dilf aer Gebilrg und Bergămtlicher disposition befilndlichen Gruben, wie solche
mit, Ende Decembris 1771-ten Jahres beleget waren. Cele 12 hărţi au fost
întocmite la scara grafică: 100 stinjeni (vienezi)= 130 mm= cca. 14.GOO.
Au fost ridicate şi desenate de Ignatz Michalowitz. Hărţile reprezintă 33"
galerii, respectiv şi toate celelalte puncte de exploatare aparţinînd acestor
galerii:
13

Nu se cunosc împrejurările exacte în care a fost achiziţionat albumul şi nici
locul lui iniţia} de provenienţă. Interesul multilateral al Szechenyi, în speeiaJ·
pentru reorganizarea vieţii economice din Banat este bine conturat în unele lucrări
cu caracter bia-.bibliograiic; mai recent in lucrarea hti Gyi}rlgy Spira, A Hungaria~
Coum.t in the Revolution of 1848, Akademiai Kiad6, Budapest, 1974, 337 p. (cu bibliografie mai amplă).
măcar
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Gal·eria „Maria bitt fi.ir uns"lt din M-ţii Timişului, prin c.are se urmărea un
filon cuprifer. ln anul 1775 Fr. Griselini menţionează faptul că această exploatare nu
se mai afla în stare de funcţionare. Harta reprezintă unul dintre puţinele exemplare
în care lucrările miniere au fost îniăţişate nu numai în plan orizontal şi profilul
obişnuit, ci şi în profil transversal (Kreuzriss) 15 (Pl. I/1).
2. - Galeriile „Heil(ige) Dreyfaltigkeit" şi „Georgi" din M-ţii Ciclovei săpate tot pe
fil'oane ouprifere de la început din iniţiativa erariului. Harta este prevăzută pe lingă
schiţa în profil şi în plan orizontal şi cu o secţiune transversală (Kreuzriss) (Pl. I/2).
3. - Galeria „Nepomuceni" şi puţul „Thomas" din M-ţii Vadarn.a. (Pl. II/l). Prima
reprezenta o exploatare mai neînsemnată bazată mai mult pe redeschiderea unor
1ucrări miniere mai vechi, cum ar fi „Antoni" şi ,,Clementi". Acelaşi Grisel'ini spune
că in anul 1775 galeriile au mai fost în stare de exploatare împreună cu aceea deschisă de asociaţia „Elias unter dem Wacholder" 16 . Din acela.şi masiv muntos albumulatlas mai înşiră exptoatările:
4. - Galeria de prospectare „Neu Jacobi", deschisă în aprilie [1771] şi oare a atins
la finele aceluiaşi an lungimea de 451; 2 stîngeni (Pl. II/2);
5. - Galeria „Peregrinus", închisă deja în luna iulie [l î71] datorită îngustării filonului metalifer. Asociaţia eponimă a încercat apoi recuperarea unor substanţe minerale utile din vechiul puţ „Ispas" (PI. III/1).
C. - Galeria „Johann Nepomuce" din M-ţii Mi.ihlberg (Pl. 11112) a fost abandonată
după o scurtă perioadă de exploatare, datorită nerentabilităţii puţului (2), de> altfel
greu de adîndt şi din cauza apelor de infiltraţie.
7. - Galeriile „Maria Theresia" şi „Maria Heimsuchung" de pe versantul sudic al
Muntelui Caşovăţ (sau Gold-Schurf). Prima galerie a fost prelungită la sfîrşitul anu1ui 1771 cu 165 stînjeni pentru a se atinge filoanele bogate al'e exploatării „Rochus",
d«r se pare că în anul 1775 au .fost abandonate ambele galerii (vezi şi nr. 8) (PI. IV/1).
8. - Galeriile „Floriani", „Rochus şi Rozalia", ,.Philippi", .,Petrus et Paulus". „Cei
p<'ttru Ev;rnghel'işti", „Erasmus", „Genoveva" şi galeria erarială de drenaj situată pe
1;ilura de nord a Muntelui Caşovăţ (PI. IV /2). Cea din urmă, orientată spre explon1area ,,Rodrns" a fost săpată cu scopul de a soluţiona problema evacuării apei de la
exploatările asociaţiilor de concesionari în primul rînd şi apoi pentru a se ajunge
fi'rcct la ;-ibatajuJ· „Ernsmus". în anul 1771 a fost prelungită în acest scop cu ~17
:-:tinjeni. Tabloul înfăţişat pe schiţa topografică (I/8) este întregit de descrierea lui
Jgn. Born, apoi completat cu alte informaţii ale 1ui Griselini1 7 , care afirma printre
altele, c{i această operaţie ar fi costat fiscul peste 20.000 fi. Amploarea unei asemenea lucrări miniere se evidenţiază prin compararea aC€stor date cu o hartă
minieră din anul 1763 18 , cînd exploatarea atingea abia 55 stînjeni, cu toate că f'ra
proicctaUi pentru lungimea de 200 stînjeni. Cel mai întins cîmp minier cu o reţea
de lucrări foarte densă aparţinea insă asociaţiei „Philippi".
1. -

14
In prezentarea expl'oatărilor miniere s-a menţinut nomenclatura minieră din
ve;:cul al XVIII-len. cu scopul de a evita unele confuzii care s-ar putea ivi din cauza unor denumiri asemănătoare date la alte exploatări în secolele XIX-XX.
15
Fr. Griselini, Versuch einer politischen und natiirlichen Geschichte des temeswarer Banats an Standespersonen und GeLehrte, Viena, 1780, (se va cita în continuz1re VersGTemBan) partea II; p. 69: „Im temescher Gebi.irg stieg die Zahl der
Gruben n1it den dazugehorigen Stollen nicht i.iber viere, als: Flucht in Aegipten,
Mar:a bitt fiir uns, Neu Michael, Neu-Servatius und Ignatius; sie sind aber gegenwiirtig mcislens alle aufgelassen".
16

Ibidem.

17

VersGTemBan, p. 67: „Dieses Gebirg wird mit einem Erbstol'len noch tiefer
aufgeschlossen. Er hat zehn Schuh in die Hohe und 327 Klafter in der Lănge·
fi.ihret fi.ir sich selbst auf die Grube Rochu.s, und dienet alle Wasser der i.ibrige~
Gruben abzuleiten, indem er neunzehn Schuh tiefer als sie angetrieben ist. kh habe
von den Arbeiterin gehort, dall dieser EJrbstoLlen. . . i.iber zwanzig baru.send Gulden
kostet ... ".
18
Colecţia de hărţi (Gruben.kartensammlung) Viena: Pa 99/1-3.
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9. - Galeriile „Simon et Judas", „Vendelini", „Servati şi Ignaly", „Loretha (!) 'ii
Sweti-Simeon" din M-ţii Tilva Mică. Exploatările aparţineau unor concesionari, care
urmăreau un minereu cu un procentaj ridicat de cupI"u cu 14 echipe de mineri,
ceeace reprezenta pentru acea perioadă un număr destul de ridicat. Aceste galerii
au rămas in funcţiune cu mici excepţii pînă în anul 1775, foarte probabil şi mai
tirziu. Vechea galerie erarială de drenaj „Klein-Dilfaer Erbstollen'· numai îndeplinea
1n 1771 menirea ei iniţială, ci era folosită doar la efectuarea unor lucrări de cercetare (Pl. V /1).
10. - Galeria „Caroli" din M-ţii Tilva Mică (Pl. V /2).
11. - Galeriile „Gottes Willen", „Neu Elias" şi „Heyl(ige) Dreyfaltigkeit" din M-ţii
Tîlva Cornului (Cornu-Dilfaer Geburg) au fost executate mai mult cu scopul dC> a
prospecta unele resurse cuprifere din vechile abataje (Pf. VI/l).
12. - Galeria de drenaj „Konigsegger" şi galeria „Samuel et Mercy" din M-ţii Tî!\·a
Cornului. Prin „Samuel et Mercy" se urmărea un filon subţire p.e cupru, dar intervenea problema asigurării unor condiţii corespunzătoare de aeraj, fapt pentru nre
s-a efectuat o străpungere anwne inspre galeria de drenaj „Konigsegger Erbstoll0n"
care a fost una dintre oele mai grandioase şi costisitoare excavaţii miniere din ve.<ll·ul
al XVIII-lea de pe cuprinsul Banatului, fiind finanţată la inceput exclusiv de eranu.
apoi concesionată pe din două. In anul 1771 numai la această galerie au lu,-rat
H 111ineri cu munca în acord, plătiţi după numărul de stînjeni efectuaţi (Gedinghăuer). S-a mers din abataje cu lucrări atît direcţionale cit 'ii transversak r·u
srnpul de a se descoperi noi zăcăminte. Lungimea galeriei în anul 1771 era de
lTd. 300 stînjeni, pe cind în 1763 ea atingea abia 200 stînjeni, după cum reiese dmt1·-o
hartă executată de Chr. Tr. Delius 19 • O altă hartă din anul 1763. întocmită de
L'arl Dom. Scheels20 aduce însă mai multe detalii topografice faţă de cea a lui
Delius, Pxeculată numai în plan orizontal, ea fiind concepută ca un fel de proiect
pentru extinderea exploatării „Samuel et Mercy" şi prevăzînd: executarea unui puţ
de aeraj („ ... der vorgesd1lagene Wetterschacht", care într-adevăr apare în harta
din 1771); un puţ pentru evacuarea apei („Pumpenschacht"); o exploatare în fîşii
orizontale pentru a se ajunge la minereul aflat pe talpa galeriei de pompare („Der
neuangetragene Flosse Bau zu Einbringung der Pumpensohle ... "J; un pu~ de l:~.;.t. \ie („Brudermeister oder Gapelschacht"). Cel din urmă n-a mai fost însă executat.
Conform hărţii din albumul prezentat de noi, localizarea gal'eriei „Kcinigs:..'gg.·1"'
făcută de Griselini cu patru ani mai tîrziu, nu este suficient de exactă, în schimb
din descriere se desprinde lungimea atinsă de galerie la data respectivă de 400
stînjeni21 (Pl. VI/2).

II. - Grund tmd Profill Risse ilber die in dem kayl. kănigl. Bannalischen Saskuer Kupfer Bergwerk, mit Austritt des 771-ten Jahres in Sechs
?.:erschiedenen Gebilrgen in Belegung stehenden Gruben Gebăude, [aufgenommcn in Novembr(is) et X-mbr(is) 771 und Januarii et Februarii 772
durch Christian Anich, k.k. Markscheider]. Numele lui Christian Anich.
care apare pe foaia de titlu, nu va mai fi menţionat pe cele 28 de hărţi în
care e~;te consemnat doar numele copistului, Frantz (!) Feueregger şi Jean
Hofmann. Scara grafică diferă, deosebindu-se 4 categorii de reduce1·i:
100 stînjeni ~-= 130 mm (cca. 1 : 14.600); 50 stînjeni = 93 mm (cca.
1 : 10.000); 50 stînjeni = 110 mm (cca. 1 : 8.600); 40 stînjeni = 104 mm
(cca. 1 : 7.300). Cele 28 de hărţi reprezintă 51 de galerii, fiind repartizate
astfel pe cele mai importante exploatări:
1. - Exploatarea „Haupt-Christi" şi „Maria vom Guthen Rath" din M-ţii Potocu1'..1L
(Pl. VII/1); cele două asociaţii au încercat să scoată unele resurse minerale la ni19 Idem, Pa 100.
20 Idem, Pa 99/1-3.
21 VersGTemBan, p. 68: „ ... auf welche letztere der k.k. konigsegger Erbstollen.
von 400 Klafter angetrieben ist ... ".
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velul situat dedesubtul unor mine abandonate, refolosind chiar şi materialul L·w1as
din vechile halde de rocă sterilă.
2. - Exploatarea „Maria Theresia" şi „Neu Nicolai" din masivul muntos cu!los,·ut
1n veacul al XVIII-lea sub numele „Vorgebirge". Accesul era asigurat prin galeria
(3), dar din cauza abundenţei apelor de infiltraţie şi a aerului viciat, care îngn't11nu
exploatarea în anii 1771-1772, cele două asociaţii şi-au încetat activitatea, se pare,
destul de repede, din moment ce Griselini nu le mai menţionează în 1775 (Pl. V li /1).
3. - Exploatarea „Philippi et Jakobi", de l'a poalele masivului amintit mai sus, a
fost renumită în perioada ridicării hărţii pentru o activitate neîntreruptă timp de
17 .ani (adică din anul 1754) datorită bogăţiei în minereu („ ... schon seit siebzehn
Jahren in gesegnelen Erzverhau ... ") 22 • Accesul principal s-a creat prin două galerii
de coastă suprapuse, purtînd probabil numele unei asociaţii mai vechi („ ... cler
... alte Sokolarer Stollen"). Tot aici s-a mai efectuat o prospectare din partea ;1sociaţiei „Iustina", în timp ce asociaţia „Philippi et Jakobi'' a început activitatea µrin
săparea unor puţll['i la zi, atingînd la adîncimea de 3 stînjeni o galerie direcţională.
Rezervele de cupru par să fi fost apreciabile în această zonă, din moment t'e
Griselini situează expl'oatarea printre cele mai însemnate (Pl. VII/3).
4. - Exploatarea „Fi.inf Prinzen·' şi „Gli.ickoesterreich" din M-ţii Inferiori ai masivului „Mittelgebirge". Aici s-a atins acoperişul zăcărnîntului printr-o galeril' ele
coastă (1) după 12 stînjeni, exploatat apoi în adîncime prin planul înclinat (2), în
timp ce apele friatice au fost evacuate cu ajutorul: unor galerii auxiliare (3). Despre
vechimea şi durata acestor exploatări nu dispunem de alte informaţii (Pl. VIII/1).
5. - Puţul „Windmi.ihl" din acelaşi masiv muntos (Pl. VIII/2) a fost adîncit pe
filonul situat în perimetrul asociaţiei „Philippi et Jakobi" şi „Fi.inf Prinzen".
6. - Galeria „Erzmuhl"' situată la mică distanţă de exploatarea anterioară, uni1;'1rca filonul din perimetrul aceloraşi asociaţii (Pl. VIII/3).
7. - Galeria (auxiliară) „Maria Salona" a fost săpată în acelaşi masiv muntos cu
scopul de a atinge filonul gros de 0,3 m de la vatra unei exploatări abandonate
(Pl. IX/l).
8. - Exploatarea „Sînziana şi Cristina" situată tot pe partea inferioară a accl11ia>i
M!llelgebirge, consta din patru galerii de coastă deschise în virful dealului, d;nlre
care galeria (3) avea menirea să asigure condiţii de aeraj, Harta consemne~1:-:-t la
nr. 6 o galerie aparţinînd asociaţiei „Maria Major", care îşi încetase de mult .i,·1 ivitatea. De remarcat un detaliu de perspectivă, care după normele topografi<''-' ;lle
unui plan orizontal n~are ce căuta pe hartă: prezentarea unui ciimtir, probabil de rit
ortodox (Pl. IX/2).
9. - Exploatările „Engelbertus", „Seegen Gottes" şi „Petri et Paulus" din il<'<'<'<l'?i
regiune minieră .(Pl. DG/3). Prima constînd dintr-o galerie (1) şi un pl'an îwlin,1t
mai mic pentru urmărirea filonului (2). Cea de-a doua (3) era prevăzută cu tJ L~a
lerie auxiliară (4), un puţ de acces (5) şi a fost adîncită prin anii 1750 („ ... vor einigen Jahren") pe un filon care s-a dovedit mai tîrziu a fi nerentabil, aşa încît in
1771 se lucra doar cu 1/2 de echipă în zăcămîntul de minereu deschis încă în vechime.
Nr. 7 indică un puţ la zi săpat în colaborare de două asociaţii („Seegen Gotte:;" ~i
„Pelri et Pauli") la locul de joncţiune a perimetrelor lor miniere.
10. - Exploatarea „Neu Johan Nepomuceni!" făcea parte din acelaşi grup de exploatări situate în Mittelgebirge (Mittel Gebi.irg) şi pare să fi avut o importanţă mai
mare cu decenii în urmă. ln anul 1760 apare sub denumirea „Johannes Nepomuceny"
dar pe vremea aceea nu exista decît o mică galerie auxiliară pe direcţia zăcăml!itu
lui. !n anul 1771 s-a pătruns prin intermediul unui plan înclinat destul de acllnr.
df'schizînclu-se fronturile de lucru: 3, 4, (Pl. X/1).
11. - Exploatarea „Michael Archangel" din Munţti Mijlocii (Mibtel Gebi.in~l s-a
deschis printr-un mic puţ la zi şi o gal'erie care urmărea filonul din culcuşul zt1C"[tmîntului. O mare parte a producţiei acestei exploatări era asigurată de mitH'retil
.aflat sub stratul de rambleiere a unor puţuri foarte vechi (4) (Pl'. X /2).
12. - Exploatarea asociaţiei „Alt Danieli" din M-ţii Mijlocii a fost deschis.ii lot
printr-un puţ la zi foarte mic de 3 stinjeni, prevăzut la rîndul său cu galeri;1 (2)
22

Cf. Ban.atica, IV 1977, p. 248

şi

pl. X.
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pentru evacuarea apei. Numărul mare de puţuri părăsite reprezentate în hartă poate
fi explicat prin nerentabilitatea exploatării, cum o confirmă şi galeria (4) care a
ajuns cu un abataj în rocă sterilă („ ... mit einem Absenken einer ... tauben Kluft"')
(PI. X/3).
I3. - Exploatările „Neu Barbara", „Vinere Mare", din Mi:ttelgebirg erau alcătuite
din mai multe gal~rii de cercetare (1, 2, 3, 7, 8) în vederea descoperirii unor rezerve
de cupru. La nr. 5 se exploata un cuib de minereu mai puţin consistent („ .... einbrechenden schmalen Erzpiitzeln'") (Pl. XIII).
14. - Exploatarea ,,Sancta Maria„ din Mittelgebirg. Filonul ·metalifer existent la
vatra puţului urma să fie exploatat cu ajutorul' galeriei (2) în care se lucra cu o
singură echipă (Kupferhaltki.ihr). Minereul era scos la suprafaţă cu ajutorul unui
troliu manual (Han.dha.spel), ca la cele mai multe puţuri la zi cunoscute în hărţile
albumului-atlas (Pl. XI/2).
Li. - Exploatarea „Alt Bernhardi" din M-ţii Mijlocii se baza pe o singură galerie I 2J: care urmărea un filon situat la mică adîncime (PI. XI/3).
li). Exploatările „Neu Pauli Bekehrung" şi ,.Svetj Thodor" (Teodor) din partea
superioară a Munţilor Mijlocii (Oberes Mittel Gebiirg). Prima era în curs de exploatare cu mai multe gal'erii şi abataje ( 1, 7J, iar galeria principală (3) urmărea
filonul metalifer pînă în punctul (4), unde se adîncea un plan înclinat. Cea de-a
doua, ,.Svetj Thodor", deşi avea perimetrul minier marcat pe hartă, a fost totuşi
p;-ir{1sită de asociaţia ei în anul I771 (Pl. XII/I).
11. Galeriile „Dommica Pal'lmarum„ şi „Johann in den Wiisten" din acelaşi ma<;iv
1nuntos (Pl. XII/2). Intr-Q legenM1 foarte detaliată (Bericht ilber gegenwCirtige Ceh. urle woran 1770 ein k.k. Erbstollen im oberen Mittel Gebilrq zu betreiben vun
allrrhăchsten Orden resolviret wordenJ se face menţiunea unei galerii de drenaj
c:1r0 urma să fie construită din iniţiativa erariului, cu scopul' de a valorifica rezer' o'e răm<ise Ia nivelele inferioare ale vechilor exploatări, dar şi în ideea de a găsi
!:r1i abataje. De remarcat este şi aici faptul că unele asociaţii săpau galerii de
J•;, •spectare sau de cercetare în zonele limitrofe, col'aborînd cu vecinii.
J:'. - Exploatarea „Neu Johanni" se rezuma la trei puţuri, dintre care două puţuri
de cercetare au fost săpate prin munca unor „Halthăuer" (mineri cu plata în acord
după cantitatea de metal ce conţinea centenarul de minereu); iar la al 1.reilca
s-;1 executat la vatra puţului o galerie de 8 stînjeni pentru urmărirea unui filon '-·upri fer (PI. XIII/2).
1:1. - Exploatarea „Wendelinus" din pcirtea superioară a Munţilor Mijlocii a fost
i1wPpută în jurul unei galerii în care s-a lucrat iniţial cu o echipă, probabil tot
pc un filon cuprifer (Pl. Xlll/2).
:!O. - Exploatarea „Justina" a fost adîncită printr-un puţ pînă la nivelul filonului
extras în special prin galeria (2) cu o singură echipă (Haltkiihr) (Pl. XIII/3).
21. - Exploatarea „Jonas·• s-a deschis de o asociaţie printr-un puţ la zi, din care
s-a:1 prospectat cu un randament scăzut („mit geringen Raison") două gal'erii scurte
(~tcllwănde) (PI. XIV/1).
'.!2. - Exploatările „Anna Rosina„ şi „Bona Spes", au jucat un rol important în ndrul producţiei miniere cuprifere de la Sasca. Galeria „Anna Rosina" (1) a fost să
pată în rocă sterilă pînă în dreptul puţului (2), de unde s-a deschis abatajul (5) pe
filonul (2-4). Exploatarea asociaţiei „Bona Spes" cuprindea la sfirşitul anului 177I
un puţ la zi cu acelaşi nume, din care s-a deschis apoi ,galeria auxiliară (8). Dat fiind
faptul că atît prin această galerie, cit şi prin puţul (9) extragerea minereului devenise imposibilă din cauza apelor de infiltraţie, o asociaţie particulară a pr2Iungit
fosta galere de cercetare (10) pînă la baza puţului (11), pentru înlăturarea acestui
neajuns. Astfel s-a putut adînci mai tirziu planul înclinat (15). Pe hartă mai figurează o serie de puţuri şi fronturi de lucru părăsite. De remarcat şi menţiunea referitoare la tehnica în care a fost executat frontul de lucru (12), unde - probabil
dln cauza rezistenţei rocii - s-a practicat încălzirea rocii („ ... in Brand ... betrieben "), cu toate că începind cu deceniUl al şaselea al' secolului al XVIII-iea s-a
generalizat folosirea substanţelor explosive. în anul 1775 exploatarea „Anna Rosina;o
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a fost abandonată, datorită producţiei mici înregistrată în ultima vrcmc 23 , în timp
ce „Bona Spes" a atras atenţia lui Ign. Born prin calitatea deosebită a minereului
de aramă descoperit în acea exploatare chiar şi în formă nativă 24 (Pl. XIV /2).
23. Ex.ploatarea asociaţiei „Franciscus de Padua" din aşa-numiţii Munţi Inalţi
(Hoches Gebi.irg) cuprindea o reţea de excavaţii deschisă prin puţul l•a zi ( 1). Prin
,·atra acestui puţ trecea o galerie de coastă pe o lungime de 36 stînjeni (2), intru::ît
filonul din acoperişul zăcămîntului s-a ramificat. Cu scopul de a-i determina ori0ntarea s-au mai săpat şi puţurile (4) în regia unor Halthăuer. După scăderea randamentului exploatării în cîţiva ani s-a mai iniţiat de aceeaşi asociaţie săparea unei
galerii auxiliare sub nivelul celor mai vechi exploatări (,, ... ein Versuch aus dE'm
Zubau unter die alten Pi.ingen ... ) (Pl. XIV/3).
24. - Exploatările „Maria Himmeliahrt" şi „Gligory" din M-ţii Superiori. Prima,
devenind impracticabil'ă din cauza lipsei unor posibilităţi de acces şi a condiţiilor cie
aeraj dificitare impunea adîncirea unui puţ (3), în timp ce cea de-a dou<i. era corwepută ca o galerie simplă de coastă cu un front de lucru de cca. 12 stînjeni de la gura
galeriei (Pl. XV /1).
25. - Exploatările „Franciscus", ,.Rochus", „Prinz Eugen", ,,Maria Schnee", „Er:.i<;mus", „Carolus Magnus", „Maria Hilf", „Sarcander şi Matheus" din M-ţii Superiori
(Pl. XV/2), despre care Griselini mai spunea că „tocmai în aceşti munţi au ;,ip,~1rut
atît de repede alte asociaţii cu cîştig substanţial ... " 25 • Fronturile de lUCT'U au fost
deschise dintr-o serie de galerii auxiliare aparţininid orizontului principal (ex. „Pri;1Z
Eugenii" [3]; „Sarcander" [16-18] şi „Maria Hilf" [23] etc.). După ce a fost <'xtr;:is;1
cea mai mare parte a minereului a avut loc cementarea lucrărilor aparţinind .1soda\iei „Maria Schnee" („ ... so hat man nun noch Jlofnung! von der eingeleitheten
Cementirung der Maria Schneer Gewerkschaft einen Nutzen zu verschaffen").
26. - Exploatarea de pirită „Rozalia" a fost deschisă prin gal'eria de coastă cu il('C'laşi nume (1) în a cărei front de lucru se ex<trăgea pirita necesară procesului de
topire a cuprului (der Kiell zu allgemeinen Verschmolzung erzeuget wird"). PL•ntru
drenarea apei de infiltraţie şi asigurarea condiţiilor de aeraj a fost concepută, din
iniţiativa fiscului şi cu contribuţia asociaţiilor gal'eria principală de drenaj (3), iar
fronturile ei de lucru au fost deschise sub nivelul vechilor exploatări („ ... alte
J\rbeiten, in welchen auch schon ~n puTen alten Mann abgeteuiet worden ... ";.
Pl. XVIII).
'27. - Exploatările „Urbanus", „Maria Heimsuchung" ~i „Bonifocii", (Pl. XVI/'2).
dE"Schise deobicei prin gal'erii de coastă de dimensiuni mai reduse au fost exeocut;ite
efectiv cu cîteva echipe de mineri (Kupierhaltki.ihren). Despre „,Bonifacii" GrisC'lini
afirma că a fost închisă datorită producţiei mici.
28. - Exploatarea „Sancta Maria vom Guthen Rath" consta din mai multe g:licrii:
de coastă aparţinînd de fapt asociaţiilor „Neu Barbara" şi „Margareta" (Pl. XVI!:!)_
Cea mai întinsă lucrare minieră de pe hartă era galeria de cercetare a noii asociaţii
„Sancta Maria vom guten Rath", cu o lungime de 95 stînjeni, care urmărea un filon
cu tendinţa de subţiere, fapt trăgînd după sine şi abandonarea ei. Asociaţia s-<u
văzut în cel'e din urmă nevoită să deschidă o nouă galerie de coastă (3).

III. Grund und Profm Riesse, ii.ber die in dem kayl. konigl. Bannatischen Moldovaer Kupfer Berg-Werk mit Austritt des 771-igsten Jahres:
in Belegung stehenden Gruben Gebaude (aufgenommen und zusammengetragen in November und December 1771, durch Joseph Widner k.k.
Huttmann). Numele lui Widner însă nu apare în hărţi, doar numele copistului Jean Hofman, freywill(iger) Practicant. Formatul hărţilor şi scara
grafică diferă de la o hartă la alta, deosebindu-se patru categorii de
23
VersGTemBan, P. 95: „Auller diesen Schăchten, sind auch die Gruben Ann<~
Rosina, Maria Schnee, M:aria Helrnsuchung, Bonifazius, Maria Brunn, Maria Schut7.,
Urbanus, Vitus und Modestus alle wegen der geringen Ausbeute auigelassen".
24 Idem, p. 96.
25

Ibidem.
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reduceri: 100 stînjeni = 135 mm (cca. 1 : 14.600); 50 stinjeni = 132 mm
(cc~. 1 : 7.300); 50 stinjeni = 135 mm (cca. 1 : 7.037); 50 stinjeni = 91 mm
(cca. 1 : 10.600). Pe cele 15 hărţi sint reprezentate 18 galerii după cum
urmează:

Exploatarea ,.Josephi" din M-ţii Besedin de lingă Moldova Nouă. In acest
m.Jsiv străpuns in antichitate de zeci de puţuri, obiectul unor investigaţii minic>n' foarte îndelungate l-a constituit puţul „Josephi". Incă într-o hartă din 1740
aLcst;; apare cu o adincime de 40 stînjeni („ ... vom Alten gegen 40 Clf. betriebene
Josl'phi-Stollenu) 2 '. Cu prilejul' refacerii topitoriei de la Moldova-Nouă în anul
1756 o asociaţie continua această exploatare în scopul redeschiderii unui abataj
vel'hi. care s-a dovedit apoi a fi nerentabil. Pentru a se putea realiza planul iniţial
trebuia să se sape o galerie auxiliară (2) de 71 stinjeni, care a fost închisă l'a
rîndul ei în anul 1767. Mai tîrziu, probabil în urma descoperirii unui filon argentifer fiscul s-a arătat interesat în redeschiderea exploatării, dispuni.ndu-se redeschiderea vechiul abataj. S-a mai redeschis şi galeria de coastă „Maria-Ana" (6) - dar
numai pentru scurtă durată - şi s-a trecut în paralel şi la căutarea altor resurse
prin galerii de cercetare (7) (Pl. XVII/1).
2. - Exploatarea „Barthollomeey" din M-ţii Almăşului s-a concentrat în jurul
g:llcriei superioare de coastă (1) şi a puţului (2) prin care s-au urmărit iniţial un
fi~"r argentifer-plumbifer de cca. 18 stînjeni. Galeria (1), împreună cu galeria de
co:i.-;\[1 (3), au fost abandonate din cauza inconsistenţei filonului, pe cînd galeria de
co<Ll<1 (9) înaintînd pe direcţia exploatărilor (7-8) cu aspect foarte arhaic, s-a dovpu: t a fi promiţătoare, obţinînau-se în scur:tă vreme un beneficiu de 3.000 fi.
Prubabil din aceea.<şi cauză Fr. Griselini recomandă cu puţini ani în urmă extinderea exploatării2 7 (Pl. XVII/2).
3. - Galeria de prospecta.re „Maria Verkilndigung" în Valea Grecilor (Pl. XVII/3);
4. -- Exploatarea „Thomas„ a fost redeschisă prin galeria de coastă superioară (1)
~; .:\·anscit{1 10 stînjeni, dar întrucit minereul s-a concentrat sub forma unor cuiburi,
a f(1't necesară săparea puţului (2! ~i a puţului auxiliar (4). Pe la 1771 se m,,i afla
h c :·:ploatare şi galeria auxiliarii (8) (Pl. XVIU/1).
5. - Exploatarea „Hilarius" din \'alea Grecilor (Pl. XVIII/2) a fost deschisă iniţial
1. -

ZG Colecţia de hărţi (Viena): Pa 92; cf. V. Wol'lmann, în AIIACN, XIX, p. :!52
p!. III. Reproducem în continuare legenda completă a hărţii, destul de semnificatiY<t pentru problema vechimii acestei exploatări: „Nr. 1 der unter diesen Verhau
schnn von alten gegen 40 Clf. betriebene Josephi Stollen; der mit sol'chen Stollen
ab,(ezeichnet0 quarzige Gang so 19 Clf. mechtig. Die Blaukissige Cluft so den G:mg
abgeschneidet und 8 Clf. mit 4 Ma:-in darauf ausgelenket vorden (!). 4. - Das NE'u
Antr:igende Uibersichbrechen. so verden diejenigen Schachtl bemerkt, deren Halden
mit Erz Schanzel• untersuchet worden. 6. - der Maria Anna Stollen gleichfals von
di:'nt·n Alten betrieben auf vessen Ebensicht einig.e Auslenken nr. 6 schmalen Clliften
11<1t h begriffen. 7. Das 9 Clf. flache Abteuffen dem Gang nach. 8. - _.\uf d, m
nemliC'hen Gang des Auslenkens Feld-Ort sehr schmal und fest in Anbruch.
9. - Das fernere alte Abteufen so noch 3 Cl'affter offen und erstrecket ist. l O. - Der
alte Verhau in den Einteuffen und ober der Stollenebensohl. 11. - Das Streicht!n
deren Cliiften so mittels diesen Stollen erbauet worden. 12. - Der 14 Clafter oifone
alte Schacht in tauben Gestein. 13. - Der Abrahami Stollen in velchen im merkwilrd i ger .\lter Verhau eine Solle (!) der aber dermahlen vegen villen brilchen nicht
zu bcfahren. 14. - Gleichfalls ein alter Stol'len somit den vorliegenden Alten Schac:ht
durchschlăgig vo gleichfalls
mit der Zeit ein Versuch gemacht wird werden.
15. - Der sogenannte Nepomuceni Stollen velcher aber verbrochen, dies vehre ebenfalls mit der Zeit zu verraumen, veilen er vermutlich von den Alten auf den Gang
vorgeschlagen vorden. [ln cartlL'? numele concesionarilor cu menţiunea numărului
cuxelor: Dber die in den Besediner Gruben anrepartirte Kux.(en)]. De remarcat şi
limbajul arhaic al textului explicativ, mai apropiat de epoca lui G. Agricol'a decît
de terminologia montanistică a veacului al XVIIl-lea.
21 VersGTemBan, p. 89-90.
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printr-un puţ adînc de 10 stînjeni (1), deviat cu scopul de a se ajunge la o mare
cantitate de rocă sfărîmată rămasă din exploatări mai vechi. O diaclază (Kluit)
aflată în zonă a fost luată în exploatare prin galeria auxiliară (8). Cantitatea de minereu extrasă în adîncime n-a putut fi transportată la suprafaţă decît după efectuarea unei străpungeri (10).
6. - Exploatarea „Gabriely" din Valea Grecilor s-a deschis, ca şi multe altele din
întregul ţinut, cu aceeaşi intenţie de a se recupera, printr-o galerie de 101/z stînjeni
şi prin puţul la zi (2), o mare cantitate de rezerve bogate rămase din antichitate
(Pl. XVIIl/3).
7. - Exploatarea „Benjamin" din M-ţii Andreias (Sf. Andrei) aparţinea unei asociaţii mai mici care a deschis două galerii de coastă (Pl. XIX/1). lntrucît galeria
superioară ( 1) era greu de întreţinut şi de adîncit din cauza apelor de infiltraţie în
legenda hărţii se recomanda redeschiderea unei galerii de cercetare mai vechi,
situată cu 1111z stînjeni mai jos.
8. - Exploatarea „Petri et Pauli" din M-ţii Andreea(!), situată în perimetrul minier „Andreea" se axa pe galeria superioară (1) prin care se urmărea atingerea abatajului (2), unde s-a practicat încă din vechime un minerit intens (Pl. XIX/2).
9. - Exploatarea „Andreas" se deosebea de cel'elalte înfăţişate mai sus prin mărimea
suprafeţei perimetrului minier, acesta avind un cîmp dublu (Doppelfeld). Lucr<1rea
a fost deschisă iniţial printr-un abataj de cercetare deschis din galeria auxiliară
„Petri & Pauli". Cu scopul de a se realiza legătura cu gal'eria superioară (6) şi pentru asigurarea posihilităţilor de acces s-a deschis o străpungere (Uebersichbrcchcn).
în Lmp cc vechile lucrări de la nivelele superioare au fost sondate printr-o galerie
auxiliară de 22 stînjeni (Pl. XIX/3).
10. - Exploatările „Erzherzogin Maria" şi „Pelagia" din M-ţii Florimund aparţi
neau de fapt unei singure asociaţii („ ... unter einer einerley Gerwerkscl1aftcn gehorigen Gruben"). Ca .şi la cele mai multe exploatări din Valea Grecilor galeriile
princlpale, în cazul acesta (1), au fost deschise cu scopul de a se cunoaşte starea
de conservare a vechilor exploatări, res.pectiv păstrarea unor rezerve mincraJ·e neextrase în vechime. Se pare că asigurarea aerajului în fronturile de lucru a fost o
problemă dificilă, din moment ce, atît în galeria mijlocie, cit şi în cea superio~.rit (·1)
a fost necesară săparea cite unei străpungeri. Acestea au fost executate într-unul
din cazuri chiar pe direcţia filonului. Procedeel'e şi mijloacele tehnice pentru soluţionarea acestei probleme destul de dificile şi la exploatările metalifere au fost
destul de rudimentare 28 • De remarcat şi indicaţia de pe legenda hărţii cu privire
la destinaţia minereului de cupru extras de această asociaţie, desigur nu unicul
caz de la Sasca, unde se spune că acesta a fost transportat la topitoriile de la
Radimna (,„ .. welche Erzeugung an die Saskaer Gewerkschaft zum Behuf der Radimner Hiltten abgegeben wird") (Pl. XX/1).
11. - Exploatarea „Theresia" din M-ţii Florimund se compunea din galeri;i superioară (1) săpată în calcar sideritic şi adîncită în punctul (2) pe urmel'e unei exploatări vechi. Intrucît aerul viciat şi apa de infiltraţie nu permitea pătrunderea în
adîncime decît 21/2 stînjeni trebuia să se deschidă galeria auxiliară (3) pe direcţia
şi înclinarea filonului destul de masiv, ajungînd în frontul de lucru la grosimea de
3 Schuh (şuhuri) 20 • In speranţa descoperirii unor zăcăminte şi mai bogate, la adîncime, a mai fost dat în exploatare şi puţul de cercetare (6) ,„ .. in der IIoffnung
solche în der Teufe edler zu finden ... ". Despre ace.şti munţi, respectiv despre
exploatarea minieră în discuţie, Fr. Griselini afirma că ar conţine şi plumb pe
lingă picăturile de aramă şi că ar fi fost deschisă abia în anul 1770 30 (PI. XX/3).
12. - Exploatarea „Hoffnung Gottes" din M-ţii Benedict aparţinea probabil unei
asociaţii mai modeste, din moment ce s-a încercat numai deschiderea a două puţuri
28
S-au întrebuinţat deobicei răsuflătoare manual'e (Handfocher) sau tuburi din
lemn care permiteau evacuarea aerului viciat şi pe baza principiului diferenţei presiunii atmosferice (cf. V. Wollmann, în Banatica, I 1971, p. 208-209 şi pl. X.
29 1 şuh (schuh) = 0,31 m.
30 VersGTemBan, p. 94 şi ·urm.
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la zi. Transportul minereului fiind greu de realizat cu ajutorul troliului manual s-a
dispus redeschiderea unei galerii auxiliare (4), ce s-a realizat în mai multe et.aµc:
prima pină în anul 1771 (marcată prin punctul 5) iar cei 50 de stinjeni care au
rămas, urmau să se facă în continuare (Pl. XX/2).
13. - Exploatarea „Joachim şi Anna" din Valea Grecilor a dobindit după numele
uneia dintre cele trei galerii suprapuse pe direcţia diaclazei (Pl. XXIII).
14. - Exploatarea ,.Maria vom Guthen Rath" din M-ţii Almă<şului (Pl. XXI/2) funcţiona dintîi în jurul unui puţ la zi de dimensiuni mai mari (20 stînjeni) săpată
parţial pe urmele unor lucrări mai vechi (romane?). Din lipsa condiţiilor de aeraj
puţul n-a putut fi adîncit mai mult, fapt pentru care trei echipe miniere au fost
puse să execute galeria auxili.ară de coastă (2).
15. - Exploatarea „Franciscus Theresia" din M-ţii Ollovitz (?). Concesionarii acestei
exploatări s-au bazat pe o concepţie tipică pentru veacul al XVIII-l'ea, şi anume
aceea de a deschide noi lucrări la nivelul bazei unei serii de exploatări mai vechi,
vizibile la suprafaţă sub forma unor prăbuşiri cunoscute sub numele „alte oder vc·rlassene Pungen (Pingen)". Intrucît această încercare a dat greş în urma deschiderii galeriei ( 1) s-a mai făcut o încercare prin executarea unei galerii cu 11 slinjeni mai sus. La un prim bilanţ, şi anume la adunarea asociaţiei (Gewerkentag) din
anul 1767, cind s-a hotărît încetarea acestei practici datorită dificultăţilor provoc;1te
de apele de infiltraţie, a fost sugerată urmărirea filonului pe traseul liniei (6)
(Pl. XXI/3).

IV. Beschreibung uber samentlichen beygebogenen Charten, und mit
Ende Decembris 1771 im Bau und unter Bergamtlicher Dispozition stehenden Dognaczkaer Gruben, nach denen drey Abtheilungen des hiesigen
Haupt-Erzgebilrge (nămlichen des Joanner, Dilfaer und Danieller, ader
Moraviczer und einen seitwărts des letzten Mittnachtseite abgetrettenund gegen den Bogsaner Ebene zu streichenden Riegels und sogenannten
Wolfganger Geburg) entworfenen Gruben Gebăude. Designee Procopie
Chev. Lhothka de Zmieslav. Hărţile executate de J. v. Herchenrothern,
şi nu de cel indicat pe foaia de titlu a capitolului respectiv care cuprinde
exploatările miniere din M-ţii Dognecei, au fost întocmite la aceeaşi scară
grafică: 50 stînjeni =
131 mm (cca. 1 : 7.300). Pe cele .11 hărţi figurează
21 galerii. Intrucit cele mai multe exploatări din împrejurimile Dognecei
au fost studiate pe baza unor documente cartografice izolC:tte 31 ele vor· fi
tratate aici mai sumar. Concentrarea unui număr mai mare de hărţi din
anii 1770 ne permite urmărirea evoluţiei numerice a exploatărilor miniere, respectiv creşterea volumului producţiei, care la unele mine mai
importante - ca de ex. la exploatarea „Simon şi Iuda" - a început să fie
limitată datorită tendinţei de epuizare a zăcămîntului în adîncime. O primă sc<idere a conţinutului metalic al minereului a fost înregistrată de
această asociaţie în anii 1757-1760 (perioadă pentru care deţinem tabelele de producţie)3 2 exprimată în procentajul scăzut de 6,96 0;0 , 6,88 0;0,
5, 78 0;0 şi 6,49 0;0 cupru la greutatea de minereu topit. Aşa se explică prin
31 Vezi, supra nota 1 (mai poate fi adăugat şi lotul de hărţi publicat de acc!;1şi
autor în Ban.atica, II 1973, p. 187-198).
12 Datele au fost extrase din Dognacskaer Bergamts-Protocolle pe anii 17551761 şi Dogna.cskaer Consultations-Protocolle betreffend gewerkschaftliche AngeLeqenheiten pe anii 1755-1758 aflate pînă în anii 1901-1903 fn clădirea Ocolului Silvic
din Dognecea, cînd au fost incluse in arhiva intreprinderii miniere Dognecea--Ocna
de Fier şi transcrise rezumativ de Ing. G. Bene. Iin d.eoon.iile unmătoare au fosl distruse împreună cu o bună parte a arhivei U .D.R.
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Galeria „Antony" din M-ţii Sf. Ioan (Jonanner Gebilrg). Această galerie a fost
cu mulţi ani în urmă avînd un filon argentifer-cuprifer care forma obiectul unei ex:pl·oatări intense de 212 stînjeni. ln septembrie 1770 exploatarea a fost
redeschisă de către asociaţia „Simon şi Judas", cheltuielile fiind fost suportate integral de erariu. Se urmăreau alte cuiburi de minereu argentifer (edle Putzen), fapt
care presupunea însă degajarea unor galerii vechi rambleiate, ceea ce s-a realizat
printr-o galerie de 21 stînjeni (XXIIi/1).
2. - Galeria principală (de drenaj) „Herbersteiner" din M-ţii Sf. Ioan situată C1proape
de M-ţii Izvorului. Exploatarea a fost deschisă la 1 martie 1765 attt cu contribuţia
t:>rariului cit şi prin asociaţiia ,,Simon Judas" cu dimensiuni apreciabile înălţimea ei
e>ra de 911? şuhuri, iar lungimea totală de 122 5 / 10 stînjeni. La 75 stînjeni de la gura
galeriei şi-a schimbat direcţia cu scopul de a capta apele de infiltraţie din vechile
oxploatări (Pl. XXII!/2).
3-4. - Exploatarea „Fabianus" şi „Theresia" (PI. XXIII/1-2) din M-ţii Tîlfa, cu
toate că aparţinea unei singure asociaţii de concesionari apare înfăţişată pe două
hărţi distincte. Prima a fost intens exploatată datorită bogăţiei resurselor de cupru
pînă în anul 1763, cînd asociaţia a trecut la extragerea minereului aurifer 33 , ca în cel'e
din urmă pe la 1771 să treacă din nou la producţia de cupru cu o echipă (Halthăucr)
::ci două de mineri care lucrau în acord după numărul de stînjeni săpaţi (Gedingkilhr). Cea de-a doua exploatare minieră aflată în funcţiune multă vreme şi-a
asigurat producţia mai mult din recuperarea materialului din rambleu („ ... durch
pures stopeln"). Totuşi asociaţia a început să dobîndească o importanţă mai mare în
anul 1771 cînd s-a ivit un strat masiv (3) cu o înclinare în adîncime („das flache
Abteufrn wo schone (Kupfer]floetzen anstehen ... "). Ex.ploatarea filonul'Ui devenea
însă practicabilă numai în urma săpării unui plan înclinat („Saygerschacht") [4 ],
prin care urma să fie drenată apa inundabil'ă şi să asigure condiţiile de aeraj.
5. - Exploatarea „Maria Lichtmess" din M-ţii Sf. Daniel sau aşa numiţii M-ţii Moraviţei a fost deschisă cu ani în urmă sub denumirea „Ioan Evangelist". In realitate
ea apare şi după 1771 sub vechea ei denumire, la Born şi la Griselini, probabil şi
în alte documente. Asociaţia cu acelaşi nume a deschis două gal·erii suprapuse. legate
între ele printr-o străpungere (2). Cu toate că s-a avansat cu frontul de lu~rt1 într-un
ritm vertiginos în cursul unui an, cele trei echipe (Halthauer) trebuiau în cele din
urmă să recurgă la recuperarea unor rezerve rămase din vechile exploată!'i („Kleben") (PI. XXIV /1).
fi. Exploatările „Paulus", „Neu Johann" şi „Heilige
Dreifaltigkeit" din M-ţii
Moraviţei sînt înfăţişate pe harlă cu un perimetru minier dublu. Ea se extinde asupra unei vechi galerii de coastă, redeschisă de asociaţiile .,Marcus" şi „Marianna"
şi în cele din urmă de asociaţia „Paulus" pe o distanţă de 117 stînjeni. Prin această
galerie se urmărea filonul argentifer, pe care îl intersecta. dar acesta devenind
tot mai subţire asociaţiile s-au văzut nevoite să se orienteze asupra rezervelor de
mi-cacoo şi cupru. Aproape la capătul galeriei a fost executat un plan înclinat
(„flacher Haspel") de dimensiuni uriaşe (9). In timp ce Born menţionează mina
„Paulus" în stare de funcţionare, Griseliini o trece sub tăcere. Abaindanarea lor era
foarte posibilă, din moment ce pe la 1771 în abatajele inferioare (11) s-a încetat
activitatea în mod treptat. Exploatarea „Neu Johann Baptista" si-a început activitatea prin redeschiderea unei galerii l·aterale din galeria „Paulus" pe o lungime de
36 stînjeni de la gura ei. Operaţia presupunea la început înlăturarea materialului
rambleiat pe o distanţă de 20 stînjeni, dar producţia obţinută în cele din urmă de
o singură echipă formată din trei mineri ·era destul de modestă. Cea de-a treia exploatare ,,Heil(ige) Dreifaltigkeit", situată la nord de „Paulus" reprezenta continuarea acesteia. In cadrul mineritului bănăţean din veacul• al XVIII-lea ea s-a
1. -

utiUzată

31 După Fr. Griselini (VersGTemBan, p. 83) exploatarea a fost deschisă în anul
1764 de o asociaţie vienezi\, iar produsul brut a fost transportat personal de Bergmeister-ul Wegfnger pel"iod'c la Timişoara.
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distins printr-o producţie mare timp de 30 de ani. Din legenda hărţii rezultă că a
fost întreruptă pentru o vreme, din cauza nerentabilităţii ei, ca aceeaşi asociaţie să
reia aici activitatea cu cîţiva ani înainte de 1771. Problema evacuării apei de infil'traţie, care perturba adeseori procesul de exploatare s-a rezolvat în cele din urmă
prin săparea unei străpungeri de 187 stînjeni şi a unei galerii, care trebuia să lege
abatajul exploatării „Heil(ige) Dreyfaltigkeit" de galeria de drenaj al' asociaţiei ,.Simon şi Iuda" (13-14), fapt care a permis extragerea rezervelor de cupru şi argint
în abatajele 10; 14. (Pl. XXIV /2).
7. - Exploatarea „Simon şi Iuda" din M-ţii Moraviţei, plasată de unii - datorită apropierii geografice şi în M-ţii Sf. Ioan. Descrierea exactă a acesteia pe
baza legendei şi hărţii, reprodusă integral în cadrul unei alte analize 34 dar ş~ a
schiţei propriu-zise, ne permite constatarea că ne aflăm în faţa celei mai întinse
exploatări miniere bănăţene din veacul al XVIII-lea. Cu o precizie uimitoare au fost
trecute în această hartă toate perimetrele miniere din zonă exploatate în 1771. iar
în reprezentarea de profil apar o serie de detalii în formel'e de relief, care depă
şesc normele stricte de execuţie a unui profil. Pentru păstrarea caracterului complet al documentului cartografic sînt trecute şi lucrările miniere care iasă mult din
formatul obişnuit al hărţii, iar spaţiul alb creiat astfel este utilizat pentru executarea unor desene înfăţişînd scene de lucru, respectiv cîteva motive miniere sau cu
specific local, ex.: transportarea lemnelor pentru armarea lucrărilor miniere înspre
gura unei galerii, în fundal, o construcţie (sediul administraţiei sau al vre-unei asociaţii). Minerii sînt înfăţişaţi în costumele lor specifice veacului al XVIII-lea 3:>
(PI. XXV).

!n linii mari, harta din albumul' prezentat, înfăţişează aceleaşi obiective miniere întilnite ~i în hărţile întocmite în perioada imediat următoare. In ce priveşte
repartiţia terenurilor (cîmpurilor miniere) întîlnim aceeaşi situaţie ca şi în h:irta
publicată de Born în 1774. In anul 1771 s-a ajuns cum rezultă din această hart.ă la
13 galerii orizontale (de etaj): „ ... die 13-te und da.malige letzte Ebensohle ... ". Comparînd harta cu alta datată în 1770 36 în care apar aceleaşi 13 galerii de etaj, se constată unele deosebiri care ne determină să presupunem că intervalul la care a fost
executată harta din album era mult mai mare. Construcţia de la suprafaţă pentru
adăpostirea crivacului şi a altor instalaţii miniere apare într-o formă
modificată,
iar reţeaua de exploatări este mult mai întinsă: paralel cu vechiul puţ de transport
(Treibschacht) s-a mai construit unul pentru aeraj (18), prin care se făcea legătura
dintre galeria superioară „Simon şi Iuda" şi galeria de drenaj (17 ); puţul „Clemente" a fost adîn~it din ultima galerie de etaj cu încă 61/z stînjeni. La toate acestea se mai adaugă şi o serie de galerii noi de cercetare în mai multe orizonturi 37 •
în timp ce galeria de drenaj a fost racordată în punctul (20-~1) de explo:it:t!·ile
„Paulus" şi „HeH(ige) Dreyfaltigkeit"3B.
8. - Exploatarea „Danielis" se afla la sud de „Simon şi Iuda" în locul în nre
părîul Moraviţa despărţea M-ţii Dognecei de regiunea exploatărilor de fier dl' la
Moraviţa (Ocna de Fier). Ea a fost deschisă pe direcţia unor exploatări mai V('chi,
printre care o uriaşă exploatare de suprafaţă (4). Datorită faptului că acestea au
fost exploatate la maxim încă din antichitate, asociaţia „Darriels" a întrerupt activitatea 11/ 2 an, pînă la începutul anului 1771, cind a început să realizeze uncll· ueneficii apreciabile (Pl. XXV /1).
9. - Puţul „Neu Simon Judas" a fost executat cu scopul de a sonda consistenţa ză
cămintului rămas la baza mai multor exploatări vechi. A fost adîncit chiar pirul la
adîncimea de 801/ 2 stînjeni, situindu-se printre cele mai adînci lucrări miniere de
34

Cf. Banatica, II 1975, p. 186-190.
Cu privire la costumele miniere din veacul al XVIII-iea, vezi: K. E. Fritsch.
Fr. Sieber, Bergmănnische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und im
Mansfeldischen, Berlin, 1957, 79 p. şi 15+ 16 pi.
3s Cf. Banatica, I 1971, p. 213 şi pi. XXIII-XXV.
:Y7 Date mai detaliate în Ban.atica, III 1975, p. 187-190.
3s Vezi supra, pag. 316, nr. 6.
35
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acest gen. De remarcat marele număr de puţuri abandonate la o dată care nu se
poate mijloci (4) (Pl. XXVI/2).
10. - Exploatările „Victoria", „Christoph Traugott" şi „Pancraty" din M-ţii Wolfgang. Prima a fost situată pe un perimetru minier triplu (Dreyfache Feld) aparţi
nhd de fapt asociaţiilor „Victoria", „Gott vermags" şi ,,Francisci". Ea a fost deschis;i printr-o galerie de coastă (1) şi continuată fie în abataje mai vechi, fie în galeri;i auxiliară „Francisci Stephani" (3). Transportul la suprafaţă a minereului. care
s-a concentrat deobicei la talpa galeriei (8) într-un strat masiv de 5 şuhuri s-a efectuat printr-un sistem de puţuri şi planuri înclinate suprapuse în forme de trepte:
,.... <ier o bere Haspel [5] ..• der zweyte Pu.mpen-und Zughaspel [7] ..• der dermahlige tiefe Haspel [8]". Exploatarea „Christoph Traugott" (12) pornea din galeria
de coastă cu acelaşi nume dar se limita la un singur abataj. în perimetrul învecin;.it „Neu Gluckauf" au fost executate galeriile „Gh.ickauf·' şi galeria auxiliară ,.Pancraty". In toate aceste puncte de lucru se scotea minereu de plumb şi aramă. i<tr
prin prisma unor călători străini, ca Born sau Griselini, una dintre cele mai bogate a
fo~t exploatarea aparţinînd asociaţiei „Maria Victoria'' 39 (PI. XXVII).
11. - Exploatăril'e ,.Vinere(a) Mare", „Hei l(ige) Dreyfaltigkei t" şi „Gregory", <t fl<tte
în M-ţii Risova erau constituite din cite trei galerii suprapuse, legate între ele de
un puţ principal şi mai multe abataje în adîncime şi de fronturi de lucru deschise
Pl' filoanele de pirită (, .... bestehend in Dreyley zusammen
gelăchertE'n
Stoll'c>n,
t'i nen Haupt-Schacht und vcrschiedene Strecken und Abtcufen ... ") (PI.
XXVII I) .

•
Trecerea în revistă a celor mai importante exploatări în stare de
funcţionare totală sau parţială exceptînd cele abandonate sau în curs
de deschidere - chiar dacă pare să aibe un caracter tehnicist, nu este
lipsită

de importanţă pentru istoria mineritului bănăţean din veacul al
XVJII-lea. Cu toate că perioada de elaborare a acestor documente cartografice prezintă un interval destul de restrîns, totuşi informaţia care se
desprinde din ele se răsfrînge asupra unui răstimp mai îndelun~at, chiar
de cîteva decenii. Astfel se poate obţine o imagine mai precisă despre perioada de refacere a mineritului bănăţean, în urma măsurilor de reorganizare luate în deceniile cinci-şapte ale veacului XVIII. Deşi lucn1rile de
l"crcctarc şi prospectare au avut la bază unele practici miniere mai vechi
- plecîndu-se în multe cazuri de la investigarea lucrărilor miniere abandonate - totuşi principiile generale aplicate în recuperarea resurselor
metalifere corespundeau unei orientări economice noi, care lăsau cimp liber pătrunderii unor procedee tehnice avansate. Prin urmare, în mineritul bănăţean se introduc sisteme de exploatare avansate, care s-au bazat pe unele rezultate foarte recente ale ştiinţelor exacte4°.
Prezentarea descriptivă a fiecărei exploatări în parte - ce s-a încerc~1t cit se poate de rezumativ faţă de textul original şi pe înţelesul nespecialiştilor creiază
posibilitatea reconstituirii unei topografi i
montanistice a Banatului veacului XVIII, mai puţin sub aspect geografi39

VersGTemBan, p. 8~: „Im Wolfganger sind die Găn.ge gleich.falls blei-und
sind vier Gruben ... , deren erstere Maria Victoria, die betrăchl

ku.pferhăltig. Es

lichste ist".
40
Vezi, supra nota 12. Tn documentul citat se menţionează printre noile descoperiri .şi un prototip al maşinii cu aburi „Wassersăul"enmaschine" (în a. 1743) experimentat în diferite centre miniere învecinate.
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co-mineralogic 41 , cit mai ales sub aspectul economico-industrial. Prezentarea unor elemente de detaliu, lungimea sau adîncimea unor galerii, puţuri sau abataje are menirea
să ilustreze unele aspecte mai puţin tratate, legate de istoria m un ci i în general. Toate aceste cifre, puse cap la
cap, raportate la nivelul tehnic de pe atunci şi completate cu cîteva date
privind sistemul de salarizare a echipelor de mineri, ne permit reconstituirea aproximativă a v o 1 u m u 1 u i t o ta 1 de muncă prestat în
această ramură, volum care nu întotdeauna poate fi ilustrat prin producţia totală de metal (exprimată în greutate), în măsura în care ea se cunoaşte din materialul arhivistic. Pe de altă parte datele prezentate într-un
număr atît de mare, cum apar ele concentrate în albumul-atlas din colecţia Szechenyi din Budapesta, permit înţelegerea acelor factori care au influenţat în mod real preţul metalelor, şi în special cel al cuprului şi al
argintului pe piaţa internă sau externă, factori care în istoriografia mai
veche au fost atribuţii prin excelenţă unor evenimente politico-militare.

VOLKER WOLLMANN

DAS BANATER GRUBENWESEN UM DIE MITTE DES XVIII.
JAHRHUNDERTS WIDERSPIEGELT IN EINEM
GRUBENRISS-ALBUM
(Z u s a m m e n f a s s un g)
Der Banater Bergbau kanntc nach den 40-ger Jahren des XVIII. Jahrhun<l.ert'-'
cine rasche EntwickJ.ung. was sich nicht nur im zahlenmălligen Anwachsen der Grubenbaue, sondern auch in der Entwicklung des Markscheidewesens keru1tlich gemacl1t
hat te. Paral'ell mit dem Einfi.ihren neuer Abbauverfahren werden în dc>n darau ' folgenden Jahren und Jahrzehnten immer mehr „hoffnungsreiche" Gruben Vl'rschient, so, da!3 die Zahl der Gruben-Risse in kurzer Zeit betriichtlich wurde. h
den meisten Aufbewahrungsstellen dieses wertvollen Quellenmaterials - die Grnbenkartensammlung des Wiener Finanz-und Hofarchivs ausschliefiend - sind rnir
vereinzelte Exemplare vorhanden, was sowohl das Studiltl.rn der Entwicklurng des b.tnater Markscheidewesens, als auch einiger montanhistorischer Fragen, wesentlich
erschwert. Ausnahme bildet hingegen eine âhnliche Sammlung aus der Kar ·
tenabteilung der Budapester Szechenyi Bibliothek. Auf diese wurden Fachleute fiir
Geologie und Kartographie erst 1957 durch die Zeitschrift „Geodezia es Kartografia" (nr. 7; S. 262-275) durch Julia Nagy aufmerksam gemacht. Es wurde dabei vcrsucht die ErkHirung zu finden, wie eine solche einheitliche und vollstandige Sammlung - welche wahrscheinlich in einer oder mehreren banater Bergkanzl'eien c>rworben wurde - im 19. Jahrhundert in die Bibliothek des verdienstvollen F~en·r
der Kultur und des rnodcrnen Fortschrittes: I. Szechenyi - gelangen konnte. Die Vc•rfasserin hatle gleichzeitig auch versucht diese in den Jahren 1770-1771 ver!ertigLPn
Risse von ihrem typologischen St.andpunkt einzuordnen und wo es der Fan w:ir
bezog sie sich auch auf die Markscheidetătigkeit einiger Pioniere der Bergbaulmnst,
Sub acest aspect i-ar putea interesa pe specialiştii care efectuează prospecgeologice şi miniere cu mijloace destul de avansate, dar lipsiţi de cele mai multe ori de o documentaţie cartografică şi minieră mai veche.
41
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wlc z.B. Chr. Tr. Delius, welcher seine verdienstvolle Laufbrllrn als Verfasscr einer
Bergbaukunde, im Banat begonnen hatte.
Aufgrund der Aufteilung des Kartenrnaterials nach den banater Bergiimtern
- welche auch Julia Nagy in ihrer kurzen Vorfi.ihrung der Risse berilcksichligt
halte - versucht unser Aufsatz ein al'lgerneines Bild fiir die Entwicklung des banater Ber:gbbaues in einer gegebenen Zeitspanne darzustellen. Dabei werden die wichtigsten Angaben rnontan-historischen Charakters aus den „Erkliirungen"' und den
„Berichten" der Risse herangezogen und es wurden besonders diejenigen unkrstrichen, welche sich direkt oder indirekt auf Bergbautechnik und andere Modernisierungsversuche der Abbauverfahren beziehen. Dabei wird der Unterschied zwischen privat-gewerkschaftlichen und aera.rialen Unternehmen gemacht. Die k<tzten,
hatten oft auch zu Gunsten kleinerer Gewerkschaften groOere und kostspieligere
Grubenarbeiten (wie z.B. das Anlegen von Erb-oder Hauptstollen) durchgeftihrt.
Die &hi.lderung siimtlicher in den Jahren 1770-1771 in Betrieb stehenden Gruben aus dem Banat (welche vor allern auf Kupfer und Silber getrieben wurden) in
einer gewissen topographischen Reihenfolge, die gewohnlich nach den Gebirgsgruppen orientiert war, ergiinzt nicht nur die wenigen zeitgenossischen Beschreibungen
einiger Reisenden wie Ignatz v. Born und den „Versuch einer politischen unei nati.irli<:hen Geschichte des Terneser Banats" von Fr. Griselini, sondern ermoglicht in
gewissen MaOen eine Rekonstruktion des ganzen Betriebumfanges des banakr Bergbau('s urn dic Mitrte des XVIII. Jahrhunderts.
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