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ţindu-se cu el, cu munţii şi cîmpiile, cu rîurile şi codrii falniC'i,
au rămas neclintiţi pe aceste meleaguri, apărîndu-şi fiinţa, dreptul la o existenţă liberă".
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MEDIE
,

NEOLITICUL TIMPURIU DIN ZONA PORTILOR
,
DE FIER (CLISURA)
,,Clisura", „Clisura Dunării", „Djerdap" sau regiunea Porţilor de Fier
cuprinde una dintre cele mai interesante zone geografiGe din Europa, care
a jucat un rol important de-a lungul preistoriei şi istoriei. Cale naturală
de circulaţie, care lega bazinul Dunării inferioare de cel al Dunării mijlocii, sudul de nordul zonei est-centrale europene, Clisura este formată dintr-un -âefileu cu mai multe bazinete, depresiuni, în spaţiul dintre gurile
Caraşului (Kuvin în R.S.F.I.), la intrare în defileu în amonte şi pînă la
ieşire, dincolo de Turnu Severin, în marile ostroave (Ostrovu Mare şi
Corbului)1 în aval.
Prin forţa mişeării de rotaţie a pămîntului, apa Dunării a săpat mereu
spre sud, spre hotarul iugoslav, creînd aiei maluri abrupte, în vreme ce
spre nord, în acele bazinete a lăsat ţărmuri largi, cu diferite terase aluvionare care marchează sub-etape geologice. Din amonte în aval
amintim bazinetele de la: Moldova Veche - 1Pojejena cu pandant pe
malul iugoslav V. Gradişte - Golubac, Gornea - Liubcova, Berzasca,
Sviniţa, Ogradena, Dubova şi Orşova.
In aceste bazinete sau în zonele obligatorii de trecere, beneficiind de
condiţiile naturale oferite de relief, climat şi fluviu 2 , comunităţile preistorice s-au stabilit în funeţie de caracterul economiei sau mărimea lor,
după legi şi reguli care uneori ne scapă, dar spre a căror descifrare se
îndreaptă strădaniile noastre colective.

I. Problema protoneoliticului şi geneza neoliticului timpuriu
In perioada imediat premergătoare începutului epocii neolitice în
Europa de sud-est, în aeest spaţiu, începînd din perioada Pre-Boreală locuiau aici comunităţi epipaleolitice:1• Avînd condiţii naturale deosebit de
prielnice vieţii sedentare (pescuit din belşug pe Dunăre, animale sălbatice
cc trăiau în bazinete sau pe terasele dealurilor ~i munţilor) acest(' comunităţi se vor specializa, m<'li ales, în pescuit, creînd o civilizaţie unică în
1
2
3

Lazarovici 1977a, 7-Hl.
Srejovic 1969a; Lazarovici 1978a, 23; Tasic 1978, 101.
Srejovic 1969b, 19.
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Europa, cu arhitectură şi artă proprie deosebită, cultura Lepenski Vir,
ce fascinează prin execuţia şi ţinuta artistică a plasticii.i.
Această civilizaţie a trezit interesul specialiştilor de pretutindeni, iar
problemele pe care le-a ridicat suscită interesul nostru astăzi.
Cultura Lepenski Vir, aşa cum a fost caracterizată, este o înfloritoare
civilizaţie, la capătul unei evoluţii îndelungate, începute în epipaleoliticul vechi dunărean, cînd s-au creat condiţii favorabile unei vieţi sedentare. Cele mai vechi orizonturi semnalate la Vlasac Ia, Ib, Cuina Turcului Jfa, Ilb, Proto-Lepenski Vir, Lepenski Vir Ia, Ib, Icoana I, Peştera
Climente II şi poate Ostrovu Banului (Golu) I, II, definesc etapa timpurie
a acestei civilizaţii5 sau epipaleoliticul timpuriu 6 , avînd ca principale ocupaţii pescuitul, \'Înătoarca ~i culesuF, într-un climat de silvo-stepă • Pes.cuitul specializat ~i condiţiile de viaţă a permis ducerea unui trai îmbel~ugat reflectat în splendida artă şi arhitectură 9 •
O etapă mai tîrzie, definită sub termenul de cultura Lepenski VirSchela Cladovei sau Schela Cladovei este cunoscută prin descoperirile de
la Lepenski Vir Ic-Ic, II, Vlasac III, Icoana II, Răzvrata, Veterani-terasă,
Schela Cladovei I-II. Ostrovu Banului III, Padina, şi Haiducka Vodenica 10 •
Această civilizaţie a fost atribuită epipaleoliticului tîrziu de unii 11 , unui
protoneolitic de alţii 1 :?, o etapă a unui neolitic preceramic 13 sau mezoliticului11. Această etapă este caracterizată prin declinul industriei silexului
~i dez\·olt<1rca prelucrării cuarţitului, apariţia unor unelte din corn şi os,
~lefuitc şi, perforate, a vetrelor rectangulare, a locuinţelor cu plan trc1pc:mid: il ~i baza din pietre etc. 15
Deoarece în toate aşezările sus menţionate au apărut fie fragmente
ceramice disparate, fie complexe de locuit cu ceramică, fie nivele de locuir<:' apar\inînd neoliticului timpuriu 16 sau au fost transmise unele ele8

' Condurachi 1976, 9-10; Boskovic 1978, 18-19; Tasic 1978, 102; vezi mai jos
nota 9.

„

Jovanovic 1969, 36; Lctica 1969, 10, n. 14; 1973, 19-l; Srejovic 1969b, 15, 19;
1r111, 2; 1973a, 253; 1978, 24; Boroneanţ 1973a, 165-166.
a Jovanovic 1969, 36; Păunescu 1970, 30; 1976, 507; Lazarovici 1978a, 24.
7 Plopşor-Comşa 1957, 19, 22; Comşa 19G9, 29; JovanoviC 1969, 36; Boroneanţ
1970a, 8; Circiumaru 1973, 172-173; Tasic 1978, 102.
8 Circiumaru 1973, 172.
9 Srejovic 19fi4, 145; 1965, 91-93; 19GG, 94-96; 1967a, 103 şi urm.; 1967b, 73-74;
1967c, 157-166; 1969a; 1%9b, 14 şi urm.; 19G9c, 42-51.
10
Jovanovic 169, 3G; Lelica 1969, 10; 1973, 194, 196; Srejovi-:! 1969b, 14-16, 19;
1971, 2; 1973a, 253; 1978, 24; Boroneanţ 1970a, 2, 8, 12, 19; 1973a, 166-172; Păunescu
1970, 33; Comori 1978, R 29, R 40-57, R 105, I 1-55, I 75-89, p. 116-119.
11
Letica 1979, IO; Srejovic 1969b, 15; Boroneanţ 1970, 23-25; 1973, 172; Comori
1978, 49-50, 54, 57, R 150-R 161.
12
Borof!eant 1973, 172; Srejovic 1967c, 193, 165; 1969c, 163; 1973a, 253; 1973b.
198, fig. 52; Jovanovic 1969a, 36; Comori 1978, I 41-55; Tasic 1978, 101.
i;i Boroneanţ 1970a, 25; 1973a, 172.
14 Comori 1978, 116, I 75-89, p. 121; Mogoşanu 1978, 348-349.
15 Jovanovic 1969, 33, 11111; 1972, 57; Letica 1969, 8, X/4; 1973, 192; Srejovic
1969b, 14, 16; 1973, 253; Boroneanţ 1970a, 12, 23; 1973, 165.
rn Boroneanţ 1968, 5, 7-8; Mi.iller-Karpe 1968, Kat. 148a; Jovanovic 1969, 23.
:1G; 1974, 37(47), 38(48); Lelica 1969, 8, n. 4; Srejovic 1969a, 299; 1969b, 14, 16; 1971,
13; 1973a, 259; Boroneanţ 1970a, 2, 4, 8; Roman-Boroneanţ 1974, 127; Dimitrijevic
1974, 97; Gimbutas 1976, 73; Comori 1978, 29, R 13-14, R 85-114, R 185, p. 110116, I 56-71, 94-95; Lazarovici 1979a, 22-23, 25, 57; 1979b, 27-28; Păunescu
1978, 45.
https://biblioteca-digitala.ro

N<'oliticul timpuriu din zona Porţilor ele Fier

11

mente de arhitectură, s-a creat impresia existenţei unui orizont timpuriu
cu ceramică monocrrJmă, asemănător - mai mult ca fenomen - cu cel
din neoliticul preceramic sau cu ceramica timpurie din Grecia 1 7 şi din
Orient1 8 •
Din păcate, cele mai multe dintre materialele descoperite - cel puţin
pentru malul românesc al Dunării - nu au fost publicate cu detalii privind condiţiile descoperirii şi descrieri tehnice, absolut necesare pentru
realizarea unei aprecieri obiective şi de valoare. De asemenea, nici spccialistii care au scos aceste materiale nu au fost familiarizati cu ceramic<.1
neolitică timpurie. Din aceste motive, dar şi din cauza alt~r situaţii, un
lucru care nouă ni se pnre evident şi uşor de demonstrat, a rămas în
afara atenţiei: îndelungata contemporaneitate între purtătorii culturii
Schela Cladovei şi primele faze ale culturii Starcevo-Criş, ca şi tran~;mitc-
rea reciprocă a unor elemente ce permit o înţelegere mai reală a fenomenelor.
Pentru a fi mai expliciţi, analizăm cîteva din materialele care au fost
descoperite în unele staţiuni socotite foarte timpurii:
- La Lepenski Vir IIIa-1, categoriile A 1 cu suprafaţa neregulată şi
interiorul bine netezit, aspectul categoriei A 3 şi A~, slipul speciei B 4 şi B:;
(cu Dberzug) 1!', precum şi stilul motivelor pictate din Lcpenski Vir IIIa-2 20 ,
impresiunile cu deget, unghie, ornamentele în relief ş.a. 21 , VCJ.sele patrulatere cu picior patrat, gol în interior şi cu perforaţii 22 de la Lepenski Vir
şi Haiducka Vodenica cu bune analogii în staţiunea de la Cuina Turcului,
nivel Criş /23, încadrată la începutul fazei IIB a culturii Starcevo-Criş
(după toate carCJ.cteristicile materialului) precum şi la D. Branjevina II şi
III24, care apar şi cu alte elemente iar toate împreună cer o datare mai
tirzie decît descoperirile de la Gura Baciului J2fi, Cîrcea 26 ş.a. 27
17

Milojcic I!Vil, 44G; IIolmberg 1964, 37; Berciu 1967, 184; Mi.iller-Karpe 1968,
97, 130-131, 142; Plopşor I9G8, 24.
18 Holmberg 1964, 13; Mellaart 1964, 115-116; 1970, 115-116, 120; Mi.Uler-Karpe
1968, Kat. 582.
rn Srejovic 1971, 7-8; 1973a, 256.
20
Srejovic 1971, 15;6, niv. lila cu analogii la D. Branjevina II, gr. I: Kannanski
I968a, llI/l-2, 4, 6, 10-11; 1979, XIX/I, 3, XX,'I-5; 1975, V/2, gr. 2; Kapitan Dimitrijevic: Georgiev 1961, V/4-5, 10, 12, 18; Lagytenjm·o: Gaul 1948, X/7, 11,
Xl/4 ultimele fiind mai tirzii; Cîrcea II, gr. I: Nica 1976, 116; 1977, 9,'8; gr. 6: 1976,
J.l/l. Materiale de fază lIA, după părerea noastră vezi: Lazarovici I979a, 111/24;
1!180a, 2/24, 3/12; iar niv. 2, gr. 2 de fază IIB; Gradesnica. niv . . \: Nicolov 197-t,
fig. 3; mai tirzii în nivel Leţ II: Zaharia 10114, :n, 1017.
~ 1 Srejovic 1971, I 411, 4.
2
" Srejovi~ Fl67c, IG2: HJ71, 9-IO, fig. 12 1-6.
3
:
Lazarovici rni5, 11/20, 22-23; 1976, 2 20, 22-23; 1979a, V 'A 13; Analogii în
grupele A, B, C şi D de la Cuina Turcului, Criş I: Păunescu 1078, 37, fig. 15-lll;
~oroneanţ I CJ68, 10.
~~ Karmanski 19G8a. 4, fig. I, niv. II, gr. 2; 1979, niv. III, gr. 2, XXXIII, :l;
XXXII/I; gr. 6 XXXII/2, 5; niv. II, gr. I: XXXII '4; gr. 2, XXXI 14; ~r. 6, XXXI/2.
XXXII/fi.
2 '.' Vlassa JQ72a; HJ72b.
~r; Nica 1976; I977.
27
O parte din materialul nivelului II de la D. Branjevina, de exemplu gr. 1
(Karmanski 1979, XVIIil, 3-7, XVIII/1-3, XXXIV; XXXV/3, XLV/I, LVILLXIII-:1,
LXIII/2-3, LXIV/1-4) sînt mai tîrzii decit Gura Baciului I, fiind contemporane
cu etapa noastră Starcevo-Criş IC.
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De altfel, în privinţa raportării şi înţelegerii descoperirilor lui Srejovic28, DimitrijeviC29 şi Karmanski 30 , la cele de la Gura Baeiului I s-au strecurat mai multe erori şi nu din vina lui N. Vlassa. Ceramica monocromă
de la Gura Baciului I reprezintă peste 9()1:l/0 din totalul ceramicii nivelului
I, restul procentelor fiind ceramica pictată sau unele motive ce pot aparţine
nivelului II, apărute în primele săpături. Ceramica pictată publicată în anii
1972-1973 aparţine nivelului 13 1. Nu există la Gura Baciului un orizont
monocrom urmat de un altul cu pictură cum este tentat să creadă D. Srejovic32 ci invers, după nivelul cu ceramică pictată apare un altul cu pregnant aspect monocrom (sic!), ceea ce explică perfect situaţia începutului
izolării comunităţii de la Gura Baciului de restul fenomenelor ce se petrec
în Baleani şi constituie un argument pentru vechimea mare a acestei
staţiuni.

- Materialul de la Padina aparţine, de asemenea, unui orizont mai
tîrziu: vasele patrulatere cu patru lobi terminate cu mici proeminenţe 33
ca şi cele cu picior gol, patrulater, perforat 34 , cu analogii la Cuina Turcului, nivel Criş /3 5 , ornamentale cu impresiuni cer un orizont post Gura
Baciului I.
- Jn staţiunea de la Haiducka Vodenica există cîteva fragmente de
picioare pătrate cu orificii provenind de la vase patrulatere 36 care indică
acelaşi orizont cronologic ca mai sus. Există încă o categorie de obiecte
care cer un orizont cronologic mai tîrziu şi anume acele „amulete" în
formă de „T" din nivelul IIIa de la Lepenski Vir 37 , asupra căror unii cercetători au scris numindu-le „bucranii": B. Jovanovic38, M. Garasanin 39 ,
J. Nandriş 40 ş.a. Acestea apar la un orizont contemporan cu Lepenski Vir
~0

Srcjovic 1973a, 257.
Dimitrijl'vic 1974, 71, fig. 3, p. 84-85.
3
° Karmanski (1979, 18-19) în tabelul sincronismelor încadrează Gura Baciului I post Dubova, ceea ce este o eroare. Dubova a fost mai de mult încadrată in
faza a II-a a culturii Starcevo-Criş - vezi V. Boroneanţ (1968, 6-8, 13; 1970, 409),
AI. Păunescu (1979, 45), Gh. Lazarovici 1969, 22-23; 1979, 45, 47, 178, Tabel 17{E
Clisura). Ceea ce n-au ţinut cont colegii jugoslavi in încadr:'irile lor, care de altfel
sint fără nici un comentariu, este că la Gura Baciului nu sînt ciupituri în vreme
ce la Circea, D. Branj~vina, Dubova şi altele aceste ornamente formează o bună
parte a materialului.
31
N. Vlassa a ilustrat în lucrările sale (1972a, 1972h) doar conţinutul nivelului I de la Gura Baciului.
a:? Srejovic 1973a, 257.
3
~ Orizont Padina B 3, vezi Jovanovic 19fi9, XVI/2, cu analogii în Lepenskl Vlr
Ilia (Srejovic 1971, 9-10, 12 '6; 1967c, 162; Cqmori 1978, 116-119, I 90-95.
34
JovanoviC 1968, lV/4; 1974, 111/6 vezi şi nota 23 de mai sus; 1971, 111/4 cu
analogii la Lepenski Vir lila (Srejovic 1971, 11/2, 12/1, 4-5).
35 Lazarovici 1975, II :20, 22-21; 1976, 2120, 22-23; 1980, 3/4.
26
Jovsnovic 1968, IV/1-2; 1971, 111/1-2, vezi şi analogiile de la notele 23, 34;
1974, 1/1-5.
37
Srejovic 19fi9a, 163, 43a/l-2.
38
Jovanovic 1967, 19-20, pl. II-IV.
:1 9 o. Garasanin 19613, XXVI.
40
Nandriş 1968, aminteşte 12 bucăţi: Kozluc, 6 la Lepenski Vir, I la Grivac,
1 la Sălcuţa (Berciu 1961, fig. 77 /23). In Banat au apărut la orizonturi mai tirzU
la Moldova Veche şi în nivele Vinca la Parţa.
29
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IIIa la Cuina Turcului" 1 , Grivac - Barice Il 42 , Divostin" 3 , D. Brajevinau
şi la un orizont mai tîrziu la Vrsae Kozluk45 , Lug-Obrenovac4s, Sălcu
47
48
ţa 1 şi Moldova Veche . Asemenea piese nu se cunosc nici la Gura Baciului şi nici la Cîrcea I în cele mai timpurii orizonturi eu ceramică pictată
alb pe roşu.
Avînd în vedere cele enumerate mai sus observăm că cele mai timpurii materiale neolitice ce suprapun descoperirile epipaleolitice tîrzii de tip
Lepenski Vir - Schela Cladovei se intercalează între descoperirile de tip
Gura Baciului I şi Cuina Turcului I, contemporane cu Cîrcea II, cum de
altfel o cer şi analogiile citate precum şi cele ale ceramicii pictate cu alb
pe roşu 49 , încadrîndu-se cel mai devreme în faza IIA a culturii StarcevoCriş50. Cea mai mare parte a descoperirilor de pe ambele maluri ale Dunării îşi încep evoluţia în fazele IIB/IIIA. Incă în urmă cu 12 ani observam că staţiunile de pe malul stîng al Dunării din Clisură îşi încep evoluţia în această vreme dar nu ni-l puteam, pe atunci, explica51 .
Astăzi însă socotim că în aceste zone locuiau comunităţi epipaleolitice
în ultimele lor etape de dezvoltare. In depresiuni se întîlnesc comunităţi
Starcevo - Criş, materiale timpurii fiind descoperite la Pojejena52 (bazinetul Moldova - Pojejena - Gradişte - Golubac) şi Gornea (bazinetul
Gornea - Liubcova) 53 avînd toate trăsăturile fazei II. In vecinătatea lor,
sînt aşezări secundare cu ceramică monocromă, locuiri secundare, sporadice, greu de încadrat care gravitează în jurul staţiunilor principale. 1n
jurul Pojejenei amintim cele de la Măceşti 54 şi Şuşka" 5 iar la Gornea cele
din punctele Ţărmuri 56 şi Vodneac 51 • Dacă n-ar fi cunoscute staţiunile
principale şi ne-am lua doar după aspectul monocrom al ceramicii, amestecul de pleavă multă, arderea slabă, am putea acorda, în mod eronat,
o vechime mai mare aeestor staţiuni secundare. Acelaşi aspect îl au şi
descoperirile din staţiunile epipaleolitice tîrzii de la Icoana 58 , Răzvrata 59 ,
Păunescu 1978, :36-37, 14/11, niv. II, faza IIIA.
Srejovic 1973a, 259.
43
Macpheron - Srejovic 1971, 4, 18.
44 Karmanski 1968b. XVl/8-9 niv. 111'-11' XVl/10-11. 14-16; 1979, XLII.I
/3-4, 10-13 (gr. 9); in nivel11l II, gr. 6: Karmanski 1979, XLill/l-2.
45
Jovanovic 1967, 16-20, IV.
6
"
Jovanovic 1967, 20.
4 7 Berciu 1961, 325, 184 4.
48 MJR inventar A 42.797, descoperire din vara anului 1980, săpături O. Ţeicu Gh. Lazarovici.
49
Vezi supra nota 20.
50 Lazarovici 1969, tabelul cronologic minus încadrarea staţiunii
de la Dubova - Sacoviştea Mare asupra cărei dat<lrc am revenit în anii urrnutori.
51 Lazarovici 1969, 24, fig. 12.
52 Aşezare cercetată sumar. Materiale inPdite în Muzeul Regiunii Porţilor de
Fier. Referiri: Lazarovici 1979a, 205, cat. 67; Comori 1978, 58.
::.3 Lazarovici 1979a, 196-198, vezi şi bibliografia.
54
Ibidem, 201, cat. 52.
55
Ibidem, 208.
5e Ibidem, 198, punct d.
57 Ibidem, punct e.
58
Ibidem, 202, cat. 60a.
59
Ibidem, cat. 60b.
41

42
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Alibegso, OstroYu Golu, sector DG 1 şi Ostrovu CorbuluiG~. Acolo însă unde
sînt staţiuni mJ.i mari, cu două nivele de locuireG:?b (Cazul staţiunii de h
Schela Cladovei) sau mai multe (Ostrovu Golu), dezvoltarea comunităţii
are un alt dinamism, dar ambele încep cu faza a treia a culturii Starcevo - Criş. In ambele staţiuni se constată existenţa unor locuinţe cu
platformă din pietre de rîu 6 1, care deşi nu au plan trapezoidal sînt foarte
probabil o influenţă îndepărtată a comunităţilor epipaleolitice. Tot în
faza a III-a, la Gornea - Locurile Lungi (faza IIIB) şi Moldova Veche
(faza IIIB-IVA) 64 se> constată o intensă prelucrare a coarnelor de cerb
şi a osului, ceea ce poate fi o transmitere a unor influenţe Ycchi, epip::tleolitice tîrzii.
Dacă ne-am mulţumi să analizăm numai descoperirile din Clisură ~i
raporturile dintre ele, fără a le raporta celor de pe un spaţiu mai larg, am
ajunge să exagerăm rolul pc care această zonă l-a jucat.
Se afirmă, în general, existenţa unui orizont timpuriu cu ceramică
monocromă. Ideea porne~tl', cum am mai arătat, de la similitudinea cu
ceramica timpuril', primiti\·ă (Friihkcramik sau Monocrom) din Grecia sau
Orientr.:;. Din lips't unor obscn·aţii de stratigrafie Yerticală se apelează la
asocieri de stratigrafÎL' nrizontală ~i se fac raportări la situaţii stratigrafic·.:mai apropiate sau mai· depărtate. Dacă însă datele nu sînt suficient de
cbre şi sigure, dacă nu sînt \'crificate cu minuţiozitate, se poate ajunge la
încadrări eronate 6 r..
Descoperirile c)p ceramică monocromă, în fur~cţie de împrejurări, ·pot
proveni clin cel puţin patru situaţii diferite:
I. Cind există într-adevăr un orizont timpuriu - o asemenea situc1ţii:~
sigură, în regiunea dunăreană. după păr<:>rea noastră, nu există.
II. Cînd o comunitate cu ceramică pictată, de genul Gura Baciului I,
Amzabego\·o I. Nea Nicomedea I, Circca I se izolează şi intră într-un proces de in\'nluţi<.', i~i păstrează aspectul monocrom dar pierde pictura cazul cu Gura Baciului IIc;; şi poate o situaţie similară fa Barice II - Gri\"ac';" d;1r unele li fost invers interpretată stratigrafia oriz--mtală.
III. Cînd în Yecinătatea unei aşezări pri1~cipale gravitează mici comunităţi cazul de la Gornea şi Pojejenac;u.
IV. Cînd o comunitate epipaleolitică S<lU mezolitică se neolitizează sub
influenţa unor cornunităţi neolitice cu ceramică din ac::eaşi zonă geografică
Ibidem, ~(1'.'.
I bici c' lll, 2U4.
62
Roman Hl76, 447; Mogoşanu 1978, 335-349; Comori 1978, 5-1-57, R 162;
Boroneanţ 19ti8, 6.
s:i Boroneanţ 1%8, G-7; Cumşa 1969, 31.
111. Materiale inedite în MJR; Lazarovici 1973, 11; 1978a, 31, R 14, R 185.
c:, Lazarovici 1:179a, 16, n. 13-14.
GG Critica noastră referitoare la D. Branijcvina: Lazarovici 1975, 9-10; 1976,
204-205; 1977a, 3:3, n. 24; 1979a, 18-19.
67 Vlc::ssa 197G, 72-78, fig. 2-4, p. 82-[rl, fig. 2-~. Cea mai mare parte a materialului aparţine ni\~lului II şi parte din III, dar sînt şi din nivelul I vezi Lazarovici 1979e, 111/1-3, 11-16.
i;s Srejovic 1973a, 258-259.
cn Supra notele 52- 53.
611
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cum p_ire să fie cazul cu staţiunile de la Icoana, Răzvrata, Alibeg,
Ostrovu Corbului, Padina, HaiduC:ka Vodenica 70 •
În cele patru situaţii de mai sus, pentru o justă încadrare cronologică,
este necesară cunoaşterea evoluţiei comunităţilor respective şi a altora
din zona geografică-; 1 .
;n cazul Clisurii, descoperirile cu ceramică monocromă nu pot servi ca
un i '1.ciiciu de vechime, deoarece staţiunile principale sînt tîrzii în raport
cu cele din zonele învecinate din est - Oltenia, Cîrcea-;:.?, la Vest de Vojvodina - D. Branjevina, la nord în Tr;msilvania - Gura Baciului şi Ocn~1
Sibiului"n.
Inceputul tîrziu al neoliticului cu ceramică din Clisură, raportat la zonele învecinate,
duce spre concLizia că comunităţile epipaleolitice tîrzii
sau mezolitice e:1u locuit în aceste zone în vremea în care în zonele învecinate locuiau comunităti neolitice cu ceramică de factură Starcevo - Cris.
.
Momentul sosirii în zonă a purtătorilor neoliticului cu ceramică credem
că este marcat de cea de a doua etapă a epipaleoliticului local, cultura
Schela Chclovei. Noua prezenţă a fost cea care a rupt echilibrul vechi şi
a determinat schimbările petrecute în epipaleoliticul tîrziu şi mai mult
ca sigur că de la aceştia provin, prin sch~mburi intertrlbaie, cerealele cu
caractere dezvoltate descoperite în coproli1ek de la !coana: 1• 1n Clisură
ne aflăm deci în faţa unui proces de neolitizare a comunităţilor epipaleolitice sau mezolitice petrecute sub influenţa şi cu concursul neoliticului cel
mai timpuriu cu ceramică de aici sau din zont:'le învecinate. Acest proces
a cunoscut mai multe etape: a) influenţă, b) prezenţă etnică, c) neolitizare,
d) asimilare. Asemenea procese se petrec în Balcani şi au fost just analizate
de M. Garasanin, chiar dacă concluziile la care a ajuns cu unele staţiuni,
din cauza unor interpretări cronologice, mai comportă discuţii.
Impotriva ipotezei privind geneza neoliticului din Clisură, din epipaleoliticul tîrziu de tip Lcpcnski Vir --- S2hcla Cladovci sau din un mezolitic de tip Schela Cladovei pledează mai multe observaţii din care amintim cîtev;1:
- Punctele în care locuiesc purtătorii culturii Lepcnski Vir - Schela
Cladovei sint prielnice pescuitului şi nu agriculturii.
- In zonele largi din Clisură, în bazinete rîurilor sau în „depresiuni",
locuri prielnice practicării a,griculturii şi cn_·~terii animalelor sînt aşezări
mai mari sau mai mici ale comunităţilor Starcevo - Cri~. mai ales din
fazele II şi III.
- Evoluţia culturii StarC·evo - Criş din Clisur{1. din fazele II-IV, urmcaz1 firul general al evoluţiei, sub toate aspectele, ;ivind însă un specific
local, în fiecare staţiune în partei".

ne

.

--------------10

Sup~

a notele 52--5:l, 58-ti2, şi infra notele 87-89, 94. P(•ntru Padina şi HaiVodenica vezi notele 1_00 şi 105.
1
•
Datele statistice asupra evoluţiei facturii dintr-o staţiune sau zonă nu trebuiesc interpretate ln mod mecanic, prin comparaţii de stratigrafia orizontală. Din
păcate nu sint date suficient de clare asupra acestor fenomene.
;! Ci1·cca îşi începe evoluţia din etapa IC vezi Lazarovici 19-79a, 11/29-35.
~ S.'in'\turi I. Paul. Materiale inc•dik în muzf'ul din Brukenthal Sibiu. Comunic.':iri I. Paul: Cluj 1979, Braşov 1981.
74
l\I. Gara~anin l!l78, 31--14, <:>i bibliog"a~i<i_
;_-, Lazarnvici 1979h, 27-:~ l

du~lrn
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In Clisură se petrece deci un proces de neolitizare a comunităţilor epipaleolitice tîrzii sau mezolitice pe durata fazei I-IIB a culturii Starcevo Criş, dar acest fenomen nu joacă un rol deosebit, cel mult local la evoluţia etapelor tîrzii la geneza neoliticului din regiunea dunăreană şi
mai puţin din BalcanF 6 .

Cultura

Starcevo-Criş

Originea acestei civilizaţii este sudică. Ea face parte din fenomenele
care au generat neoliticul cu ceramică din Balcani: Nea Nieomedea 1._
Amzabegovo I, Proto - Sesklo, Karanovo I, Stareevo - Criş I (Gura Baciului I, Cîrcea I, parte din materialele din nivel II de la D. Branjevina) 77
~i se leagă de cele mai timpurii orizonturi cu ceramică pictată din Orientul
Apropiati 8. ln regiunea dunăreană apare ca o civilizaţie gata formată, naş
terea ei petrecîndu-se în zonele Macedoniei.
Răspindirea. Jn Clisură sînt numeroase descoperiri cu ceramică ce
poartă trăsăturile acestei civilizaţii. Nu întotdeauna însă ceramica arată
şi prezenţa etni€ă a purtătorilor ei. In cazul unor staţiuni epilaleolitice sau
mezolitice neolitizate este greu de precizat caracterul acestor descoperiri7 9.
Puncte cu asemenea ceramică, pe malul stîng al Dunării, intre Kuvin şi
Ostrovu Corbului se cunose la Kuvin 80 , Socol 81 , Baziaş 82 , Şuşka 83 , Pojejena84, Măceşti 80 , Moldova Veche~ 0 , Pescarili 7 , Sf. Elena 88 , Gornea 89 , SicheBenac 1970, 137; 1977, 35-fi2; 1978; Srejovic 1978, 21-29.
Lazarovici 1979a, 15-25 şi bibl.
-;9 Ibidem, 57, 67, 69.
i9 Ne referim la Ali Beg, Icoana, Răzvrata, Ostrovu Golu, sector D.
~ 0 Milleker 1938, 107-108; Brukncr 1968. 40, 83; 1969, 163-164.
81 Milleker 190G, 131-132; 1938, 102, 122; Roska 1941, 277, nr. 245. Kruglica
de mijloc: periegheză Gh. Lazarovici - S. Lazarovici 1969. Referiri Petrovszky
1977, 455; Lazarovici 19î!Ja, 207, cat. 85. vezi şi indicele de la p. 270.
82
Milleker 1938, 102; Rasaiski 1972, 46-47, nr. 12; Lazarovici 1979a, 187, cat. 6.
p. 21, 187.
~ 3 Lazarovici 1979a, 25, 208, cat. 89, indicele de la p. 272.
84
Comşa 1965, 546; Plopşor 1968, 26; Lazarovici 1977a, 12, 36-37, 42, 46;
I 979a, 205, cat. 67, indicele de la p. 270.
85 Comşa 1969, 38, n. 30; Atlas 1972, cartograma LX; Lazarovici 1977a, 12;
J979a, 201, cat. 52, şi indicele de la p. 269; Petrovszky 1977, 441.
86
Pentru materiale din săpăturile lui Milleker sint referiri la Rasaisky 1972, 4;
Milleker 1938, 102; Lazarovici 1975, B-9; 1976, 205-206; 1977a, 12, 69-70; 1978a, 25;
1979a, 202, cat. 57, indicele de la p. 269; Petrovszky 1977, 443-445; Comori 1978, 62
<;>i urm., R. 185.
87
Boroneanţ 1973b, 5 şi urm.; Petrovszky 1977, 4-18-449; Lazarovid 1979, 205.
cat. 65a; Comori 1978, 57-58.
~ 8 Lazarovici 1977a, 13; Atlas 1972, cartograma LX.
89
Căuniţa de Sus: Lazarovici 1979, 196-198, cat. 41a, şi indicele de la p. 267268; ~eferiri .Ia Brukner 1974, 69; Lazarovici 1978, 25; Comori 1978, 29, R. 13;
Locurile lungi: Lazarovici 1979a, 196-198, cat. 4lb; Comori 1978, 29, R 14; Vodneac: Lazarovici 1~79a, cat. 4lc; Ţărmuri: Lazarovici 1979a, cat. 4la; Comori 1978, 29.
iG
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Liubcova 91 , Berzasca92 , Cozla, Cozia - Sviniţa 93 , Ogradena94 , Dubova95, Ostrovu Golu 96 , Gura Văii 97 , Schela Cladovei 98 şi Ostrovu Corbului 99 .
Pe malul drept al Dunării în acelaşi spaţiu geografic, descoperiri cu
ceramică din această vreme sînt cunoseute la: Padina 100 , Boletin - Male
Livadice 101 , Lepenski Vir 102 , Vlasac 103 , D. Milanovie- Mrfaia 104, Haiducka
Vodenica 105 Radicevac 106 Stubica 10 î Kladovo 108 Kostol1° 9 Korbovo 110
Ljubicevac 111 , Prahovo 112 şi altele 113 .
Evoluţia şi periodizarea. Deocamdată, în Clisură sînt cunoscute doar
trei etape din evoluţia acestei civilizaţii, fazele II-IV. In periodizarea pe
care o folosim pentru complexul Starcevo - Criş, în sens mai larg 11 4, am
viţa 90 ,

I

I

I

I

I

I

ln sat, cu ocazia săpăturilor pentru fundaţia noului magazin universal, s-au
fragmente ceramice de fază Starcevo-Criş IV. Sondaj 1979. Materiale inedite in MJR.
91 Comşa 1966, 355-362; 1979, 537-539; Lazarovici 1977a, 13, 39-40; 1978, 25, 68;
1979, 200-201, cat. 29a, indicele de la p. 269.
!1 2 Milleker 1938, 102; Lazarovici 1979a, 187, cat. 6 şi indicele de la p. 267. Referiri la Ra5aiski 1972, 46-47, nr. 12.
93 Tudor 1965, 397; Atlas 1972, LX; Petrovszky 1975, 371; Lazarovici 1977a, 13.
9
~ Icoana: Boroneanţ 1968, 3; Lazarovici 1977a, 10, n. 45; 1979a, cat. 60a; Comori
1978, 58; Răzvrata: Lazarovici 1979a, cat. 60b; Mraconia: Ibidem, cat. 60c.
ua Lazarovici 197la, 409-410; 1978, 43-59. 50, 54, 114; R 85; Referiri Lazarovici
1979a, 195, cat. 36-a-d; Păunescu 1978, 41-56. ,
9b Jovanovic 1967, 14, fig. 1; 1974, 34, 64; Roman-Boroneanţ; 1974, 117-128; Lazarovici 1978, 25, 59; 1979a, a04, cat. 63.
97 InformaHi P. Roman. Referiri: Boroneanţ 1968, 3-5; 1970, 2.
98 JovanoviC 1974, 34, 46; Lazarovici 1977a, 10, 13, 30, 36, 46, 47; Boroneanţ 1978,
54-57, R. 162; Lazarovici 1979a, 207, cat. 21.
99 Roman 1976, 447; Mogoşanu 1978, 339, 342, 348-349.
100 Jovanovic 1968, 1-9, III-IV; 1968b, 19, 11-18; III-IV, 129-135; 1969a, 23:rn, XVI/la-d, 2--4; 1968b, 45-46,; 1971, IIIJ5-6; 1972, 48-50; 1974, 35, 47, IV/1-4;
Srejovic 1969a; harta; 1969b, I; Dimitrijevic 1974, 1113-16; 1977a, 13; Comori 1978,
116-119, I. 90-95.
101 Jovanovic 1974, 35, 47.
102 Supa notele 4, 9; Srejovic 1967c, 165; 1969b, 13-21; 1971, 1-18; 1972a; Gavela 1968, 87, 254; Gavela 1969, 57; Jovanovic 1974, 35, 47; Comori 1978, 110-116,
I 62-I 71.
103 Letica 1969, 7-11; 1973, 192-196; Srejovic-Letica 1970, 67-71, 210; Iovanovic 1974, 35, 47.
10
~ J~vanovic 1969b, 44-46; 1970, 28, 211.
105 Srejovic 1969b, pi. I; Jovanovic 1974, 34, 46, Ill/1-4.
106 D. Garasanin 1954, 38, n. 19, 155.
107 Jovanovic 1970, 76-77, 211; 1974, 35, 47.
ios Srejovic 1969a, harta; Jovanovic 1974, 3G, 46; Comori 1978 122.
109 Milojcic 1943/1944, 104; o. Garasanin 1954, 36, n. 7, 155.
110 Milojcic 1943/1944, 105; D. Gara5anin
1954, 36, 155; 1968 38; Lazarovici
1977a, 13.
1l1 Fewkes 1938, 329 şi urm. Vl/18-23; D. Garasanin 1954, 36, n. 8, 155.
112 Fewkes 1938, 345, pi. F, G, H; Milojcic 1943/1944, 108-109; D. Garasanin 195-1,
:w, n. 17, 155.
113 Srejovic 1969, harta; Jassen (2): Jovanovic 1967, 14, fig. 1; Osmakovo-Strujan:
Milojcic 1943/1944, 1,21; Skela: D. Garasanin 1954, 38, n. 20, 155; SKD, 1968, pl. XXXXI, Usce porecke rehe; Lepena Potkapina; Comori 1978, 122.
114
Complexul cuprinde evoluţia comunităţilor din spaţiul balcanic, o bună parte
a teritoriului iugoslav, bulgar, românf'sc şi din sud-estul Ungariei. Această periodizare am folosit-o pentru prima oară in lucrarea Gornea-preistorie, Reşiţa 1977,
p. 34-42 unde a apărut o variantă scurtă a manuscrisului. O variantă mai largii,
nu a mai fost tipărită.
90
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acceptat împărţirea în patru fazell 5 , din care fazele II-IV au trăsăturile
precizate de Vl. Milojcic'.: 116 şi D. Garasanin lli la care se adaugă îmbunătă
ţirile aduse de M. Garasanin pentru faza timpurie 118 , S. Dimitrijevic pentru fazele timpurii şi evoluate 119 , dar cu analize critice pentru al său orizont Jlrlonocrom şi pentru noţiunea şi materialul din Protostarcevo al lui
Srejovic 120 . Pentru definirea fazei I s-a ţinut cont de caracteristicile celor
rnai timpurii materiale de la Nicomedea 1121 , Amzabegovo !1 22 , Gura Baciului I1 23 , Circea I1 2 "' şi cele din materialele din nivelul II de la D. Branjcvina - socotite de noi în poziţie secundară 12 5, iniţial fiind mai timpurii
clecît D. Branjevina III. Pentru staţiunile mari aflate în plină dezvoltare,
cu ceramică pictată, cu o evoluţie dinamică, folosim o periodizare marcată cu litere majuscule alăturate cifrelor romane: IA, IB, IC, IIA, IIB,
IIIA, IIIB, IVA, IVB 1:.:-n. Se păstrează terminologia generală de I-IV pentru încadrarea staţiunilor secundare, mici sau în involuţie, ceea ce permite
o mai uşoară şi clară încadrare a lor, acestea neavînd toate elementel•!
întilnite în staţiunile mari.
Pe baza trăsăturilor precizate, a stratigrafiei verticale din Clisură, nu
sînt cunoscute descoperiri decît începînd cu mijlocul etapei IIA, de cînd
:• Incă din anul 1%8 nu constatam că ar fi materiale ce ar putea fi încadrate
în faza Starcevo-Cri~ I. acest lucru după ce am făcut o foarte strînsă analiză a descoperirilor din acC'a vreme: dar nu ne puteam imagina cum ar trebui să fie această
primă etapă; vezi Lazarovici 1%9, 21 şi urm. fig. 12 vezi acolo şi rezervele precizate in legătură cu descoperirea de> la Dubova - Scoviştea Mare, asupra cărei incanrare am ren:-nit in anii următori (Lazarovici 1973, G42; 1974, 46). Tot timpul am
considerat d descoperirile de la Gura Baciului, D. Branjevina, Circea definesc aceea
I fază - Starce\·o I (vezi Lazarovici 19711J, HI, n. 12) VrC'me în care ne refeream la
materiale ce aparţin mai de i:rabti ni\'elului II, după trăsăturile pe care le-a precizat N. Vlassa pentru al s.:iu nivel I (Vlassa 1972a; 1972b). Alte referiri cu privire
la poziţia cronologică a descopPririlur de la Circca ~i D. Branjcvina sint în: Lazarovici 1971b, 19-20, 1973b, 4GI, n. 4-5; 1!174, 45, n. 4-5; 1975, 8; 1976, 203; 1977a,
9, 11-12, 31-:i6; 1!179a, 15-21, :19-4:J şi altele in legătură cu comentariile descoperirilor de la Gur_a Baciului vezi în acelaşi loc indicele.
111
; MilojciC 94:J/1944; 1949a; l!l4!1b; 257-299; 1950, 108-118; 1967.
u- D. Garasanin 1954; 1959, 11.
!IR 1\1. Garasanin l!lG8a, XXXV-XXXVI; 1978, 40.
119
Dimitrijevic 19ti9a, 42; 1974, 23, 95-9G, 106.
1 0
~ SrejoviC 1971, 14; 1973, 259-261.
121
Aşa cum au fost definite cu precizarea că nu întreg materialul din nivelul
N. Nicomegea I este la fel de timpuriu, fiind posibil să fie complexe şi materiale
din alte faze. Rodden 1962, 281-284; 1964, 114, 122; Hauptmann 1967, I şi urm;
Brukner 1968, 91; Makkay 1971, 40; Trogmayer 1968, 15. Hăckmann 1975, 162. Elemenţe care presupun o datare mai tirzie a unor complexe sau materiale din nivelul Nea Nicomedea I apar în referirile lui: Batovic 1966, 113 citind pe Weinberg,
Brukner 1968, 91; Tasic-Tomic 1969, 15; Elemente mai tirzii sint cerute de prezenţa
picturii maro, portocalie, motivele in „V", idoli cu steatopigie, ciupiturile duble in
şiruri oblice, şi alte elemente care sint caracteristice incepind cu etapele IIAIIIA.
1 2
•
~ Ţinind cont de legăturile de cronologie absolută ale etapei Anzabegovo I;
G1mbutas 1976, 68, 70, 74, 76, 198; Mock 1976, 93 11, 113, 115; Gardner 1976, 170,
Smoor 1976, 177, 189, 191 ş.a.; Dimitrijevic 1976, 94; Lazarovici 1979a, 5, 24, 41, 42, 57.
3
L: Vlassa 1972a; 1972b; Lazarovici 1979a, pi. II.
1 4
~ Nica 1976; 1977; Lazarovici 1979a, pi. II.
125
Critica noastră: Lazarovici 1977a, 32, 33, n. 24, 34; 1975, 9-10, bilb.; 1976,
204-205; 1979a, 17, n. 22, 19, 20, 40, n. 211. 41, n. 223, 42, n. 244, 43, n. 251.
iw Lazarovici 1977a, 34-42; 1979a, 23 şi urm; 1980.
11

https://biblioteca-digitala.ro

,\'eoliticul timpuriu clin zona

Porţilor

ele Fier

19

datează

cele mai timpurii descoperiri din nivel Lepenski Vir IIIa-l1 27 , cu
analogii la D. Branjevina II1:.!'.', Cîrcea II 129 , Gura Baciului II, mai ales
complexele din 1960 1: 0 şi altele 131 . Unele materiale de la Padina 1 ·: 2 , Haiducka Vodenica 133 şi Pojejena 134 pot aparţine acestui orizont, dar datele
de care dispunem sînt insuficiente pentru preciziuni mai clare. Încă din
această fa7.ă îşi începe evoluţia staţiunea de la Cuina Turcului, Criş I.
Faza IIB. Din această vreme cele mai caracteristice descoperiri sînt
cele de la Cuina Turcului 11:: 5 , chiar dacă unele elemente au apărut mai
de timpuriu şi dăinuiesc (dar numai asocierea tuturor elementelor socotim
că indică mai bine orizontul cronologic) 1:: 6 . Aparţin acestei perioade unele
materiale de la Gornea - Cătmiţa de Sus137 , cupa pictată de la Peştera lui
Climente 138 şi tot acum începe locuirea de la Schela Cladoviei, Criş I dăr
insuficienta publicare a datelor despre acest nivel nu permite încadrări
mai sigure, celelalte materiale presupunînd un nivel mai tîrziu (IIIA) 1 ·n.
De pe malul stîng al Dunării din această etapă datează descoperirile de la
127 Srejovic 1967c, IG2-163, 165; 19G9a, niv. Ilia fig. 44 p. 164, fig. 49, p. 171,
fig. 82, ['.-l, DO, 54, 4311-5, color VIII; nivel IIIa2 fig. 41i, 85, 54.; Srejovic 1971, 811,
4-5. !1 12. 5, 1115, 14/l, 4; Sn·jo\·ic 1973a, 25G; Dimitrijevic 1974, I/8, li, 12; Jovano\·ic 1~74. :15.
1 5
~ Paralelismul Lepenski Vir Illal D. Rranjcvina III a fost precizat de către
Dimitrije\·ic (1974, pl. I) fiind încadrat în al s<'iu orizont Monocrom, orizont pe care
din punctul de vedere al trăsăturilor materialului îl socotim post orizontul s<'iu Linear A. Ac;easta, mai ales, din cauza acceptării stratigrafiei de la D. Branjevina,
după p:irerea noastră stratigrafie crontă (vezi Lazarovici 1975, 9-10, n. 26-45;
1976, 204-205 şi notele respective). Alte rdcriri: Lazarovici 1977a, 32-:l-t; 1979a, 17,
n. 2'.2; pentru foza IB, 40, n. 203, 211; IC (la noi) 41-42, n. 213, 217, 223, 224; pentru
IIA (la noi) 43, n. 216.
1
~:J Nica 1971, 15 şi prin paralelismul cu Preseklo ~i Anzabegovo I/II (vezi Nica
1977, 19-20); Lazarovici 1979a, 43, n. 255, pi. III/17-28; Lazarovici 1980, fig. 2.
13
Fiind vorba de> stratigrafie orizontal<'i intre săpăturile din anul 1960 şi 1970
caseta BI. pentru materialele vechi vezi Vlassa 1968, 371-378; 1976, 72 şi urm., fi~.
2-3, dar mai ales ceramica pictată din fig. 4, care se deosebeşte net de materialele
clin nivelul I din caseta B/l070 (Ibidem, fig. 18-26), mai tirziu ni se par unele motive (Ibidem, fig. 26/10, 27/5-11); p:lrerea noastră: Lazarovici 1979a, pi. II-III.
131
Lazarovici 1979a, 39-43.
132 In special vasul patrulater clin locuinţa 113 (Jovanovic 1969a, pl. XVI/2) '?i
picioarele de altar (Ibidem, pl. IIl/4,
IVJ4) precum şi ceramica cu impresiuni

°

(Ibidem).
133

Jovanovic 1974, pl. III/1-4.
Prin ceramica roşie monocromă, ceramica cu impresiuni şi lipsa barbotinei.
135 Pentru paralelismul Lepenski Vir Ilia! Cuina Turcului, Criş I vezi Srejovic 1973, 259; Acest paralelism este corect, dar c>l presupune nu o datare mai timpurie a descoperirii de la Cuina Turcului, pentru care fapt pledează toate caracteristicile materialului de pc un spaţiu foarte larg. P11rerea noastră: Lazarovici 1977a,
46 ş.a.
13 6 Plopşor 1965, 409; 1968, 23; Boroneanţ 1968, 10; 1970, 408 Comşa 196!1, 30; Lazarovici 1977a, 46; Păunescu 1979, 37, în nivelul I dar sint şi în nivel II fiind asociate
'"U pictura întunecato. (p. 42). Pentru pictură şi datarea ei vezi Boroneanţ 1970b, 408;
Plopşor 1968, 23; 1965, 409.
137
Orizontul este presupus de aspectul monocrom al ceramicii, calitatea lustrui' ii. motivele realizate cu culori întunecate (Lazarovici 1971b, i/5; 1979a, 198, fig. 30,
p. 33. fig. 3, tip. f 3-4, pl. V/A 4, B 9-12; l!J77a, 43; 1980, VI.
i:iA Lazarovici 1977a, 36, 37, 46; 1979a, 46, fig. 4, p. 38, fig. 3, tip f 9, pi. V/A 30,
B 8: 1980, 3/2.
LJ~ Daviclescu 1966, 547-548, Lazarovici 1975, II/24; 1976, 224, 2/24; 1977a, ~lfl-:17.
4fi; l!J79a, VI/A 22, 26, C 46.
l:Yo
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Lepenski Vir IIIa-2 140 şi tot acum încep cele din nivel IIIb care însă depă
şesc durata acestei etape 141 • Pietura cu alb, prin analogiile citate, indică
tot un orizont Starcevo - Criş II 142 şi nu mai timpuriu, ea fiind cunoscută
şi mai tîrziu în România 143 . In ceea ce priveşte încadrarea staţiunii de la
Padina socotim că nu poate fi mai timpurie decît etapa IIB 144 , ajungînd
cu cele trei nivele 145 pînă în faza III, cu toate că Dimitrijevic a încadrat-o
ca şi pe cele de la Lepenski Vir şi D. Branjevina în al său orizont Monocrom. Ca mărturie pentru încadrările noastre stau mărturie formele de
vase şi ornamentele cu bune analogii în Lepenski Vir IIIb 146 • Din această
vreme ar trebui să dateze şi ceramica pictată cu motive întunecate de la
Kladovo - D. Butorske 147 şi poate Supska Stubica 148 .
Faza IIIA. ln această vreme în zona Clisurii se continuă trăsăturile
descoperirilor din etapa precedentă exemplificate prin descoperirile de la
Lepenski Vir IIIb, Padina IIIB şi altele ce depăşesc etapa: D. Butorske,
Schela Cladovei, C. Turcului, Criş II. Această din urmă staţiune cuprinde
cel mai complet trăsăturile etapei în discuţie. Alături de ornamentele constînd din impresiuni de unghie şi deget, care sînt cunoscute din cele mai
vechi etape din Clisură, apare barbotina stropită şi organizată, e drept
mai rar în comparaţie cu ciupiturile, precum şi inciziile fără însă a juca
un rol deosebit. Pictura neagră se generalizează, predominînd motivele
.~eometrice re<::tilinii, dar apar şi cele curboliniare 140 . In această etapă se
încadrează descoperirile de la Cuina Turcului, Criş II şi eventual o parte
din III1~ 0 • Schela Cladovei, Criş 11'' 1, unele materiale de la Gornea - CăuSrejovic 19ti7c, Hi3; 1%9a, rn5, fig. 46; 1971, 3:~. 916, 10/2, 14'3, 6, 15,3-6. Ornamenteled in incizii lustruite, incadrate în nivel Illa2 (Ibidem, 15/3) au foarte bune
analogii la Circea, nivel II, groapa 2 (Nica 1977, 13 ·7, 14/8), materiale datate in
faza IIB (Lazarovici 1980, 3/5, 34).
141
Avînd c>lemente comunl' pentru faza IIIA. Pentru fa.zele IIB şi IIIA vezi
Srejovic 1!171, 9/1, 3-4, 10/3, 11 1-4, 6-7, 12/2-5, 14 5, 7, 15/1-2, 7.
1'•2 Supra nota20; vezi şi Lazarovici 1980, 3/12.
143
Lazarovici 1980, 3/10-14.
144
Aceasta prin trăsăturile materialului ~i analogii: vezi JovanoviC 1974, 37, 47.
145 Jovanovic 1969a, 33; 1974, 37, 47.
140 Pentru Lepenski Vir Illb sînt analogii la Jovanovic 19-68, III, IV/1-2;
1974, lV/1-4 (Padina B 2-3). Cele mai timpurii ornamente incizate de la Padin:J
(JovanoviC 1968, lV/3) au analogii la Circea, niv. 22, groapa 2 (Nica 1976, 8/30;
1977, 11/7-8), nivel III vechi, gr. 3 (Ibidem). Pentru formele de vase din nivel
Padina B 3 (Jovanovic 1969a, XVl/lb-d, 2-4) sînt analogii în Lepensk.i Vir lllb
(Srejovic 1971, 1116); Dimitrijevic 1974, 11/29, Liniar A), forme care în Clisură încep
numai din faza IIB şi IIIA (Lazarovici 1979a, VI/A 13-20; 1980, 3/5-9, 4/4-8, 13).
In nivel Padina B 2 sint amintite ornamentele pictate, cu culori întunecate, iar tră
săturile ceramicii din nivel Padina B 3 (Ibidem, IV/8-9) sînt elemente de fază
llIB.
u1 Jovanovic 1974, 34.
11,s Jovanovic 1974, 34, 47 - paralclizeazii Padina B 2, prin ceramica anetezită
sau „pseudobarbotină", ceramică care apare în nivelul I şi II de la Cuina Turcului (Lazarovici 1979a, 38, 43, fig. 3, tip, b2; 1980, 3;25) şi ceramica cu incizii (Ibidem,
3/33, 35, 1979; VI/C 10-11; 1977a, XXVII/3-4).
149 Srejovic 1971, 14/5, 7, 15/1-2, 7; Lazarovici 1977a, 37, 47; 1975, III; 1976,
205, fig. 3; 1979a, 47-48; 1980, fig. 4.
150 Lazarovici 1975, III/14; 1979a, VI/A 10, B 1-17, C 19-31; 1980, 4/14.
151 Lazarovici 1975, III/24-31; 1979a, VI 'A 22-26, C 46; 1980, 4/1, 9, 15, 23.
152
Lazarovici 1977a, 43, XVII/3-4, 10-17, XVIIl/1-2.
140
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niţa

de Sus şi - Locurile Lungi, (bordei 4) 153 , Ostrovu Golu, Criş 1154 iar
pe malul drept al Dunării descoperirile de la Lepenski Vir IIIb 155 şi Padina B 3 156 .
Faza IIIB. In perioada de mijloc şi de sfîrşit a acestei faze se înmulţeşte ceramica ornamentată cu barbotină stropită şi organizată, ornamentele constînd din impresiuni cu unghia şi degetul sînt dispuse în şiruri,
apar ornamentele din tăieturi scurte sau mai lungi, se înmulţesc şi devin
predominante ornamentele incizate; creşte numărul motivelor plastice, la
forme se trece de la cele globulare - din perioada precedentă - la cele
largi, plate iar către sfîrşitul acestei etape apare pictura policromă cu
motive rectilinii. Tot în a doua parte a etapei se generalizează folosirea
nisipului ca degresant la unele categorii ceramice, alături de pleavă. In
aceste momente de maximă evoluţie a culturii Starcevo-Criş sosese cele
mai timpurii elemente vinciene sesizate la Gornea dar şi în materialele
din ultimele nivele de la Cuina Turcului III, Schela Cladovei II (Criş).
O. Golu II (Crişps1.
Trăsăturile acestei etape sînt mai bine precizate de Garacteristicile materialului din: Ostrovu Golu II (Criş)1 58 , Gornea - Locurile Lungi (locuinţele 1-3)1 59 , Liubcova 160 , unele materiale de la Schela Cladovei II
(Criş) 161 , materiale din nivelul Criş III de la Cuina Tureului1 62 şi materiale
de la Gornea - Căuniţa de Sus 163 . De pe malul drept al Dunării, la extrema estică a zonei sînt descoperirile de la: Prahova - Obala Kusjac 1G4
şi foarte probabil că din această etapă fac parte şi descoperirile din
celelalte staţiuni abia pomenite 165 .
Faza IV. A. In această vreme cele mai multe dintre staţiuni îşi încetează
153 Lazarovici 1977a, XIX/6, 9, 11; XVII; 1979a, VI/C 32-39, bordei care pare
a începe mai de timpuriu, dovadă fiind materialul de aspect monocron (Lazarovici
1977a, 125, XIX;6, 9, 11, p. 44).
154 Lazarovici 1977a, 37-38, n. 65-79; 1979a, VI/Al-9, C 1-18, 40, 42-45:
1980, 4/19-22.
155 Srejovic 1969a, fig. 83, 86-89, 43, 47-48, 50-51, 55, color X, XIII, XIV;
1971, 8/2, 9/6, 10/2, 14 3, 6, 15/3-6; Lazarovici Hl77a, 37-38.
156 Jovanovic 1968, Vl/3; 1969a, XVI/le-d, 3-4; 1974, IV/l, 3-4, 9; Dimitrijevic 1974, l/14.
157 Lazarovici 1975, 11, III, 1976, fig. 3; 1977a, 38-40, 43--:15, -!7, 49-50, 65-68.
69 şi urm.; 1979a, 48-50, 64-65, pl. VIII; 1980, fig. 5.
158
Lazarovici 1977a, 39-40, 47; 1979a, VII/A 1-23, D 13-14, E 1-26; 1980,
5/14-16, 24, 40, 43.
15 n Lazarovici 197lb, 20, II; 1973b, 462; 1974, 46-47, fig. 1-3; 1977a, XIX,
39-40, 47; 1977a, 44-45, XVII, XIX.11-6, 8-9, 11-12, XX-XXVI, LIX/1-4; 1979a,
VII/C 1-5, D ~-10, F 19-36: 1980, 5/6, 23, 39.
16° Comşa 1966, 356, fig. 2, 358, fig. 4, 359-3fl0; 1967, 4; 1969, 31, în care precizează 30% din complex ca fiind ceramica pictată; 1979, 537; Lazarovici 1969, 118;
1977a. 39-40, 47; 1979a, VJI/C 26-28, F 46-51; 1980, 5/25, 34.
m Materiale inedite în muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Ceramica are în pastă
foarte mult nisip ca degresant. Devidescu 1966, 547-548; Lazarovici 1977a, 39-40, 47.
11; 2 Boroneanţ 1968, 10; 1970, 207-208; Plopşor 1968, 23; Comşa 1969, 30; Lazarovici 1969, 17, 9110-11; 1977, 39-40, 47: Lazarovici 1975, IV/6-9; 1979a, VII/A 24,
27, D 11-12, F 1-15; Păunescu 1979, 42, 45, 19/1-17, 20/1-14.
163 Lazarovici 1977a, XVIIl/1-3, XIX/7, 10; l!l79a, n. 32-33, pl. D 6-7.
t6 4 Fewkes 1939, 345-346, mai caracteristice sînt F 1-2, 13, Ill/l-2, 4, 7, G 1---4,
H 1-4, VllI/2, vezi la Fewkes 1939, 11; Milojjcic 1943/1944, 108-199; Gaul 1948, 23;
D. Garasanin 1954, 38, n. 17 155; Lazarovici 1977a, 39-40, 47.
165 Supra notele 104-113.
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evoluţia 166 , ca urmare a sosirii în zonă a purtătorilor culturii VinC·a,
în faza precedentă (IIIB), observaţii prilejuite de numeroase situaţii

înc{t
stra-

tigrafice la Gornea - Căuniţa de Sus 161 dar şi în alte părţi1 68 . Trăsăturile
acestei etape sînt mai bine cuprinse în caracteristicile materialului clin
nivelul Criş III de la Ostrovu Golu 169 , Moldova Veche - Rît 110 , cu importuri vinciene sau diferite fenomene de sinteză, la orizont Vinca A 2 111 •
Faza IVB, ultima etapă din evoluţia acestei civilizaţii, cu greu mdi
poate fi pusă în legătură cu civilizaţia Starcevo - Criş. Unele elemente
s-au mai păstrat doar prin firul e\·oluţiei. In această vreme se constată un
fenomen de sinteză, numit Starcevo J\1 1 ':!, început în etapele precedente
între culturile Starl:evo-Criş ~i Vinca (fazele A 1-A:;). Trăsăturile acestei
etape pot fi mai bine definite pe baza caracteristicilor materialului din
ultimul nivel de la Ostron1 Golu (Cri~ IV)1' 3 şi Gornea - Căuniţa de Sus
(bordei 7-8) 114 • Ceramica arc ca degresant foarte mult nisip, pietricele dar
şi puţine resturi organice, aspectul este dur, predominante sînt culorile
brune şi gălbui, formele bitronconice m·înd (cele mai multe dintre variante}
bune analogii în cultura Vint:a, faza A, dar sînt şi unele specifice. Ornan1l'ntele constau din incizii grupate în „stil textil", caneluri dispuse în
„parchet", caneluri orizontale pc gîtul vaselor, ornamente plastice, barbotină organizată formîncl motive în \'al, în zig-zag şi altele 115 . Cu aceast:"1.
etap:1 se' încheie PVoluţia culturii Starccvo - Criş.
Leyi"iturile ('ronologice şi culturale ;tle neoliticului din Clisură trebuie
privite, după păn•rea noastră, prin prisr~w relaţiilor cu comunităţile epipaleolitice pentru fozeh• de început1 76 ~i cu comunităţile vinciene pentru
fazele tîrzii ale acestd civilizaţii 1 ; 7 . Lipsa unor descoperiri de genul celor
de la Gura Baciului I. Cîrcea I, Amzabegovo I, în zona Clisurii se poate
l'Xplica fie prin locuirea intPnsă a zonei de comunităţile epipaleolitice tîr .
zii, fie prin controlarea punctelor-cheie de circulaţie de către aceştia, poate>
fi o simplă lacună a c·c•rcetărilor în stadiul actual. Asemenea descoperiri
au determinat procesul dl' neolitizare al zonei.
Prima fază este contemporană cu Lepenski Vir Ic-e, II, lucru pe care
îl dovedesc, pe de o parte, prezenţa fragmentelor ceramice descoperite în
Lazarovici El(i!I, 2-t, fi!.[. ll.
Lazarovici 1977a, 4U--!:!, -t<l-50, "9-81 şi bibl.; Hl77b; 1978b; 1979a, 48-56,
59, 64-65, 72-75, 122-132, 180-181.
1li 8 Lazarovici 1979a, 60-til, !i-l-(i5, 72-75, 122-123, 127-128 şi bibl.
16 1
~ Lazarovici 1975, V/11-1-l, 14-6; 1976, 5/11-1-l, 1/4-6; 1977a, 40-42; 1979a,
VIII/A, B 1-7. D 10-11, E l-3ti; Lazarovici 1980, 6/9, 17.
1 0
Materiale inedite în MJR. Săpături Gh. Lazarovici (Lazarovici 1977a, 69-70,
;
1979a, 12, 21, 25, 27, 48, 51-53, 55. 58, 12-1-129, 202, 21(), 218.
171
Lazarovici 1975, V/HI, 21; 1!'7îa, XVII 5-6, XLIX/2, 5, 8-9, LXIV/11; 1979a,
VIII/B 8-14, D 9; 1980, 6 /I.
i;~ Lazarovici l!lî5, 12: l!J7fi, 2UG; I!J77a, 65-81 şizi şi ilustraţia; 1979a, 36, 48,
50, 5-1-57, 65-66, 71, 78, 113, 180-181, 218, 224, pl. IX.
17
J Lazarovici 1969, 10, 4111-12, 28-36, 39-41; Lazarovici 1975, 1/8-12, V/6-10,
15; 1976, 11/8-12, 5/6-10, 15; 1979a, IX/A-B, C 1-15, D 1-36, E 25-26; 1980,
7 /3-4, 6, 11, 22-23, 32, 24, 36, 39, 41.
174
Lazarovici 1970, 480, fig. 5; 197la, fig. 1, 3A; 197lb, III; 19731.J, 462; 197-1,
fig. 5; 1975, fig. 5; 1975, V /18, 20, 22; 197G, 5/18, 20, 22; 1979a, IX/C 16-18, 23-35.
O 37-54, E 1-7; 1980, 7 /7-0, 12, 37-38, 42.
175
Lazaro\'ici 1979a, 53-56.
176
Lazarm·ici 1979, 57-58.
177
Laza:·ovici 1979a, 50-56, G5, 122-127.
w;
167
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locuinţele

epipaleolitice tîrzii din nivele sus menţionate (loc. nr. l, 4, 5, 16,
19, 20, 24, 26, 28, 32, 35, 37, 46, 47, 54) 178 , pe de altă parte datele de
cronologie absolută care arată - dincolo de numeroasele inadvertenţe ale
metodei C 14 - o contemporaneitate între Lepenski Vir III şi fazele timpurii ale culturii Starcevo-Criş. Noţiunea de Protostarcevo I şi II 179 referitoare la complexul mai larg - nu se bazează pe stratigrafie verticală
ci pe comparaţii de statistică făcute cu stratigrafia orizontală snu analogii
într-un anumit spaţiu, ceea ce comportă, după părerea noastră discuţii, mai
ales atunci cînd este vorba de un anumit aspect cum este cel monocrom.
Pentru Lepeski Vir I-II s-au precizat legături cu Protosesklo, Karanovo I, Hacilar V-!1 80 . Legături strînse cu Protosesklo, Nea Nicomedea I
arată şi cele mai timpurii descoperiri Starcevo - Criş de genul celor de la
Gura Baciului I şi Circea !1 81 • Toate sau aproape toate relaţiile cu D. Branjevina, din punct de vedere cronologic, sînt eronate, din cauza stratigrafiei în gropi sau bordeie 182 , unde, după părerea noastră, o bună parte a
materialelor din nivel D. Branjevina II este în poziţie secundară fiind mai
timpuriu decît D. Branjevina III.
In faza următoare, în etapa IIA/IIB, descoperirile din Clisură au strînse
legături cu staţiuni cu ceramică pictată cu alb cu motive geometrice. Ornamentele pictate cu alb din Lepenski Vir IIIa-2 au analogii la Cîrcea II 183 ,
ceea ce corespunde etapei Starcevo - Criş IIA şi parţial IIB 184 , precum şi
în Bulgaria la Lagytenjuvo 18 \ Capitan Dimitrijevo 1s6 , Gradesnica A 11iî,
contemporane cu Starcevo - Criş IIA 188 , dar care dăinuiesc pînă în fazo1
IIIB, cum sînt cele de la Leţ n 1rn.
Pictura cu culori întunecate, din etapa IIB, prin descoperirile de ld
Gornea - Căuniţa de Sus 190 , Schela Cladovei 191 , are analogii la Bubanj 1!::!,
D. Branjevinat 93 , Lagitenjuvo 19 4, Szarvas 19 \ unele dăinuind şi mai tîrziurn 6 •
178 Srejovic 1969a, 299.
179 Părerea noastră: Lazarovici

1977a, 12. 14; compară datele între 5300-4700
de la Lepenski Vir Ic-II (Srejovic 1969a, 184) cu Divostin 5250-4850 (MacpheronSrejovic 1971, 3/21, fig. 2) sau Banja 5200-500 (Ibidem), Desk 5500-5200 (Gimbutas
1976, 72) şi Lazarovici l!"l?fla, 68.
180
Srejovic 1969a, 126.
181 Nica 1971, 12-13; 1976, 436, 442; Vlassa 1972a, 7 şi urm. 1972b, 192-197; 197ti,
255-261; Lazarovici 1977a, 31-34; 1979a, 15, 17, 4, 42. 57, 61-62, 67.
182 Lazarovici 1975, 9-10; 1977a, 33, n. 24, p. 34-35; 1979a, 17, n. 22.
183 Nica 1976, 1 /1 (gr. 6); 1977a, 9 /8; H/l (gr. G); pentru faza IIB: Nica 197n,
14/7; Lazarovici 1980, 3/12; pentru faza IIA: Lazarovici 1979a, IIl/24; 1980, 2124.
IH'o Lazarovici 1979a, IU/24: 1980, :1/12.
1s;; Gaul 1948, Xl/4, X/7, 11; părPrea noastră: Lazarovici Hl-77a, 46.
l8a Gerogiev 1961, 45 şi urm. pi. V /1-19.
1e 7 Nicolov 1974, fig. 3.
183 Lazarovici 1977a, 46; 1979a, 43, n. 257.
18 1 Zaharia 1964, 33, 10 /6-7; Lazarovici 1980, G/'!.7.
rno Lazarovici 1979a, V ;B 11.
m Davidescu 1966, 548, fig. la-b; Lazarovici 1975, II/24, 1976, 2/24; 1979a,
VI /A 22, C 46.
1 2
'' Dimitrijevic 1974, Vl/7.
193
Dimitrijevic 1974, 111/4-5 (Liniar B).
4
l!1
Gaul 1948, X /11, XI /3.
1 ns Mi.iller-Karpe 1968, 154/A 9.
1 0
~ Mtiller-Karpe 1!1fi8, 154/A !1; l:l~/D 1, 14:1/A r., 142/25, 33; Dimitrijevici 1969b,
17 /10, 18/14. Alte elemente mai tirzii sint la Gonwa (Lazarovici 1979a, V /B 10) cu
analogii la Zelenikovo (Galovic 1%7, 111/5), Muzlja (Brukner 1968, 53, 1/3), Crnoka·
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Motivele pictate din faza IIA, unele cunoscute şi din faza anterioară,
au numeroase analogii în staţiunile din această vreme. Pentru benzile
haşurate oblic sau cele din linii paralele verticale, pentru triunghiurile
haşurate sau alte motive din Clisură, de la Lepenski Vir IIIb 197 , Ostrovu
Golu, Criş / 198 , Cuina Turcului, Criş Il 199 şi Gornea 200 există analogii în
staţiuni de fază IIIA 20 1 sau IIIB 202 . Ceea ce deosebeşte descoperirile din
Clisură de cele din alte zone geografice este dăinuirea lor şi lipsa altor
elemente noi (apărute în alte locuri) ceea ce indică, credem noi, momentul
în care s-a cristalizat procesul de neolitizare a comunităţilor epipaleolitice
tîrzii din Clisură.
Legăturile etapei IIIB din Clisură, prin destwperirile cu ceramică piGtată (de la Gornea 203 , Liubcova~ 04 , Dubova 205 şi O. Golu 206 , dar şi prin alte
elemente de decor sau forme ceramice cu analogii în staţiuni din etape
similare de la Giulvăz 207 , Obrez 208 , Vucedol2° 9 , Vinca 210 şi altele 211 , din
aceeaşi vreme. Acesta este şi momentul maximei dezvoltări a civilizaţiei
Starcevo - Criş 21 2.
In această vreme sosesc în regiunea dunăreană purtătorii culturii Vinca.
civilizaţie sudică, de origine balcano-anatoliană 213 . Acest fenomen a fost
cel mai bine sesizat în Clisură, ceea ce se datoreşte, mai eu seamă, cercetărilor amănunţite de la Gornea şi a fructuoaselor rezultate de la O. Golu
~i Moldova Veche. In cele mai timpurii complexe Vinca A 1 de la Gornea
s-au găsit, ca importuri, fragmente ceramice pictate din faza IIIB a eullacka Bara (Tasic-Tomic 19G9a, 27, fig. 14a), Nagy-Peterzug (Kalicz-Makkay 1977.
162/20), de asemenea la orizont tirziu; Dimitrijevic 1974, IV /7, VI /1 16.
97
1
Srejovic 1971, 15/2, 7.
198
Lazarovici 1979a, VI /C 42, H-45; Hl80, 4/19-22.
199 Boroneanţ 1970b, 408.
wo Lazarovici I977a, XVII /3 (faza IllB).
201
Bubanj: (Milojcic 1949. 29/lu); Gladnica (Glisic 1957, 36-37, II/I, 4, 9-10).
Hebrovo (Gaul 1948, V /4/, Stareevo (Oimitrijevic 1974, VI /10, 12, 16, 22; O. Garasa~
nin 1954, XII, XIII/2, XIV /I).
201
Vin~ (Vasic 193Gb, fig. 257 (-9, Im); O. Garafanin 1954, VI/21; Tasic 1959.
16-17; :Zitkovac (T~sic 1958, 37, 11/3); Oimitrijcvic 1974, IV/19); Crnokalacka Bara
(Tasic-Tomic 1969, 16/1-2) precum şi analogiile de la Zelenikovo, VrtiSte şi altele (Ibidem, p. lfi-17).
~ 02 G. Tuzla VI (Covic 1961, IV/4); Oimitrijevic I969b, 17110; 18/14; Gornea
Locurile lungi (Lazarovici 1979a, VII/O 10); Lanycsok (Kalicz 1978, 146, 2/3); Liubcova (Comşa 191iG, 359, 4/4).
~ 03 Gornea Căuniţa de sus (Lazarovici 1979a, VII/O 6-7), Locurile lungi
(Lazarovici 1971, 22, pl. II; 1974, 4G-47, pl. XIII, I979a, VII/O 8-10).
W'• Comşa 1966, 359, 4/1-9; Lazarovici 1979a, VII/O 3-5, 15.
205
Lazarovici 197Ib, 17, 9/11; 1975, 19, IV/9; 1979a, VII/D 11-12, niv. III.
206
Lazarovici 1969, 9/4; 1970b, 17, 24, 917; 1979a, VII/O 13-14.
~ 07 Lazarovici I 970a, 17, 9/5; I 97~1a, V II/O 1-2.
2
os Dimitrijevic 1969b, 17/4.
2
09 Schmidt 1945, 19/5.
210
Vasic 1936b, nr. 263, 264, 267-268, 276, elemente mai tirzii.
211
Gaul 1948, XIV/3-4; XV/I, XVI/I; Milller-Karpe 1968, 151{0 · 1, 143/C 6,
142/10-12, 30; Oimitrijevic 1969b, 18/3, 6-7; 1974, VII/l-2; Tasic-Tomic 1969, 26,
fig. 8; Harc-Nyanyapuszta Kalicz-Makkay 1972, 98, 1/2, 4/8; Gradefoica Nicolov
1974, fig. 15, niv. C, fig. 7, niv. B.
212
Lazarovici 1980, fig. 5 - în special evoluţia picturii, varietatea formelor,
stilurilor, ceramicii pictate şi ornamentelor.
213
Privind opiniile noastre şi legăturile acestei civilizaţii vezi: Lazarovici 1977a,
49:--81; 1977c, ~9 şi urm.; 1977b; 1978b; 1979a, 70-80, 122-132; 1980b.
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turii Starcevo - Criş 214 • Situaţii asemănătoare s-au constatat şi la Vrsnik
Il 215 , Amzabegovo III-IV216 , Rug Bajir şi altele 217 •
In etapa IVA legăturile culturale şi cronologice stau sub semnul strînselor contacte între civilizaţiile Vinca şi Starcevo - Criş. !n toate staţiu
nile Starcevo - Criş, ce mai dăinuiesc în această vreme, se constată influenţe şi importuri de fază Vinca A 2 , iar în staţiunea de la Gornea se
constată o intensă convieţuire între vincieni şi starcevieni. Mai mult, ca
urmare a acestei convieţuiri au apărut fenomene de sinteză, cu durată
variabilă şi intensitate diferită, de la o staţiune la alta sau de la un complex la altul, numite „Starcevo IV" sesizate la O. Golu, Criş III şi IV,
Gornea, Moldova Veche şi altele 218 •
Pictura se reduce şi nu joacă un rol important 219 în schimb evoluţia formelor este dinamică, fiind deosebit de caracteristică ceea ce permite încadrări mai precise datorită legăturilor cu legături starceviene sau vinciene din aceeaşi vreme. Descoperirea unei duzini de fragmente ceramice
de import de factură vinciană în aşezarea Starcevo - Criş de la Moldova
Veche, a unor fragmente de factură liniară descoperite la Gornea în mediu
Vinca A 2 asigură relaţiile stratigrafice, cronologice şi culturale ale Clisurii
cu zonele învecinate din această vreme 220 .
Etapa IVB, cunoscută doar prin descoperirile din ultimul nivel de la
O. Golu şi unele complexe de locuit de la Gornea marchează sfîrşitul culturii Starcevo - Criş şi reflectă legăturile sale cu ultima etapă a fazei A
a culturii Vin~a. faza A 3 , precum şi consecinţele acestui proces 221 .
Importanţa cunoaşterii amănunţite a originii şi evoluţiei neoliticului
timpuriu din Clisură joacă un rol deosebit la înţelegerea fenomenelor, a
evoluţiei comunităţilor neoliticului mijlociu din zonele învecinate: Banat,
Oltenia, Serbia, rolul şi aportul neoliticului timpuriu, al culturii StarcevoCriş la evoluţia ulterioară a civilizaţiilor dunărene.
In lucrarea noastră am atins doar cîteva probleme, stăruind cu bună
intenţie asupra unor elemente pe care le socotim mai importante, demne
de a fi discutate.
Durata perioadei de care ne ocupăm se întinde din a doua jumătate a
mileniului VI î.e.n. pînă în mileniul IV î.e.n.
GHEORGHE LAZAROVICI
m Lazarovici 1977a, 51, 125, XVIII/I (B 9), XVIII/3 (B 10), XVIII/4 (zona B 6).

215
M. Garasanin 1958, 109; 1959a, 35; 196la, 144; 196lb, 277; 1971, 2~-26;
M. şi D. Garasanin 1959, 61-62; 1961, 35-36, 38-39; Benac-Garafanin 1971, 268;
Vlassa 1967, 407.
216
M. Garasaqin 1971, 25 cu faza III prin paralelismul Starcevo III (la D. Garasanin) vezi Gimbutas 1976, 71, dar faza, prin caracteristicile şi legăturile pe care
le dă autoarea, este cu mult prea lungă iar legăturile cu Anza IV sînt prea tîrzii,
vezi William 1976, 116-117, 155-157, Gardner 1976, 168-169, 173.
217
Garasanln 1971, 25 (pentru Rug Bajir).
218
Lazarovici 1977a, 38-48, 50-51, 55-56, 65-68, 64-80, 88-90, 105-115,
122-132 şi bibliografia; Lazarovici 1970a; 197la; 1980, fig. 6.
219
Lazarovici 1979a, VIII/O 8-11.
220
Lazarovici 1970a; 197la; 1979a, 69-80; 1980.
221
Supra nota 218; şi Lazarovici FlBO, fig. 8.
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Stare Kulture u Djerdapu, (Beograd 1969).
N. Tasic, Glasnik Muz. Kosovo i Metohja, (Pristina), 3, 1958,
11-82.
N. Tasic - E. Tomic, Crnokalacka Bara (Naselja Starcevacke
i Vineanske kulture) (Beograd 1965).
N. Tasic, Comori (Bukarest 1978), 103-105.
O. Trogmayer, Mora F. Muz. EvklJnyve, 1968, 11-19.
D. Tudor, E. Comşa, S. Morintz, Ex. Bujor, P. Diaconu,
N. Constantinescu, SClV, 1612, 1965, 395-406.
M. M. Vasic, Preistoriska Vinta, I (Beograd 1932), II-IV
(Beograd 1936).
N. Vlassa, Acta MN, 4, 1967, 403-423.
N. Vlassa, Acta MN, 5, 1968, 372-378.
N. Vlassa, Acta MN, 10, 1972, 7-28.
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N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei, (Cluj 1976).
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LE NEOLITHIQUE ANCIEN DE LA ZONE
DES PORTES DE FER („CLISURA")
(Resume)

Cet article-ci, qui represente la variante roumaine de la communication prcsentee au Symposium „La culture de Lepenski Vir" (Koln, 17-25 fevrier 1981)
traite quelques problemes essentiels du neolithique ancien de la zone denomee
„Clisura Dunării", (concernant l'interval compris entre la deuxieme moitie du VI-e
millenaire et jusqu'au IV-eme av. n.ere).
La connaissance detaille de !'origine et de' I'evolution du neolithique ancien
„de Clisura" est tres important pour la comprehension des henomenes, de l'evolution des communautes du neolithique moyen du Banat et des autres territoires environnants (L'Oltenie, la Serbic), le râle et la contribution du neolithique ancien, de
Ja culture Starccvo-Criş particulierement, a l'evolution ulterieure des civilisations
danubiennes.
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Fig. 1. Lepen ki Vir IIIa (1-_9, 16-22), Gorn a (10-12, 37-42.) , C uina Turcul ui
(1 3-14, 23-30), Peş tera lui Climente (1 5), Padina (31-30).
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Fig. 2. Cuina Turcului (1 -7, 17-23), Lcpcnski Vir Jllb (8-14, 24-30, 41, 43), Scheb
lad ov i (15-1 6, 42), o~trovu Golu (31, 40).
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Fig. 3. Cuina Turcului (1-4, 10, 18, 21-27), Padina (5-9), Gornea - Locurile lungi
(10, 20, 24, 31, 43, 46, 47) - Căuniţa de Su s (12, 15, 19, 23, 31 , 41, 44), Liubcova
(10-11, 31, 34, 36-40, 45), Ostrovu Golu II (11, 13, 18, 28-33, 35), Prahovo (10,
16-20, 23, 28, 42).
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Fig. 5. Ost rovu G o lu (1-14, 23-36, 47 ), G orn a -
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d e sus (15-22 , 37-50).

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA

TIMIŞOARA-FREIDORF*

Supravegherea lucrărilor agricole, a eroziunilor de teren, malurilor
Timişului şi culegerea de informaţii despre descoperiri arheologice, a constituit o permanentă pasiune împlinită prin descoperirea unor valoroase
- artistic sau ştiinţific - obiecte arheologice 1 sau informaţii preţioase'.!.
În urma unor informaţii primite de la colegul de serviciu Dan Pleşa~ 1
şi a unor repetate cercetări de suprafaţă, efectuate în lunile octombricnoiembrie de către descoperitor şi subsemnaţii a fost adunat un bogat
material arheologic, în special ceramică 'Şi unelte, aparţinînd mai multor
perioade istorice.
Cunoaşterea lor, dată fiind importanţa ştiinţifică a punctelor şi problemele pe care le pun, ne-a determinat semnalarea lor în vederea includerii în circuitul ştiinţific sau înregistrarea staţiunii ca rezervaţie arheologică (vezi schiţa).
Descoperirile se grupează în zona de vest a oraşului Timişoara, în hotarul comunei suburbane Freidorf, în imediata vecinătate a şoselei E 94, în
dreptul km 10 (pl. I/2). Săteniilor din Freidorf punctul le este cunoscut sub
numele fostului proprietar Hladik, loc situat pe malurile unui fost curs
de rîu, marcat astăzi de un canal pentru desecare. Centrul staţiunii preistorice se găsea pe un vechi meandru, Jăsînd imaginea unei aşezări în
formă de tell a cărei înălţime nu depăşeşte doi metri (pl. I/l compară
cu înălţimea vitelor).
Cu ocazia repetatelor cercetări de suprafaţă au fost sesizate trei zone
(vezi schiţa), din care au fost adunate materiale arheologice după cum
urmează: A) predomină ceramica preistorică (neolitic în special); B) predominantă este ceramica de sec. IV. In zonele C, D şi E au fost culese
fragmente neolitice, hallstattiC"ne şi medievale.
1 Dacă

ar fi să amintim doar cîteva: „Amfora cu capac" (O. Radu - Fr. E.
C. Germann, în Tibiscus, III, 1974, p. G5 şi urm.); „masca umană de pe
amforă" (Ibidem, pi. XVIII/3); şi altele: Gh. Lazarovici, în BulCMI, 1,
1982, p. 31 şi urm. fig. 12, 13, 18-19, 22, 24.
2
Fr. Resch - C. Germann, Depozitul ceramir de la Parţa - m. 152, în Banatica, VI, 1981, p. 11-33.
3 Dan Pleşa este un simpatizant al cercet:lrilor arheologice. Jn numeroase situaţii a in<;oţit echipa de arheologi amatori în expediţii la: Ulic (21. XI. 1982), Freidorf (sept. oct. 1982), şi altf'le a cules la rîndul său numeroase informaţii şi materiale despre descoperirile arheologice. In cursul verii vizitează săpăturile de la
Parţa ajutînd efectiv la lucrări.

Resch gitul de
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Socotim necesar să prez e n tăm, pe cît posibil în ordinea locuirii sta ţiu
nii, materialele cele mai importante ,i problemele p e care acestea le ridică,
Jăsînd cercetărilor
iitoare a trage concl uziile necesare, noi făcîndu-ne
datori a emnală r ii obiec ivului a rheologic.
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C 1 mai ech i d scoperiri, dintr m at rial 1 ad u nate, aparţin culturii
Starc~e o- ri. ş i u n ei etape timpu rii Vinca A. Deoarece cele două civilizaţii sînt contemporane ş i conţin elemente comune nu se pot face întotdeauna separ ări sigu re . Unele materiale arheologi ce sînt caracteristice pennu numai pentru una sau alta dintre civilizaţii.
Tradiţie S tarcevo -Cr iş . O anumită categorie ceramică are în amestec
ple avă, mîl şi uneori cioburi pisate. Ornamentele constau din: b arboti nă
organi zată (fig. 2/3, 5, 7, 9, 13, 17), alveole dispuse sub buza vasului (fig.
2/3, 11), pe pîntec (fig. 2/14) sau pe gît (fig. 2/15), proeminenţe cu alveolă
(fig. 2/ 10) sau cu o tăie tură adîncă (fig. 21/6); brîurile în relief apar mai
rar (fig. 2/ 11); la fel b arbotina stropită (fig. 2/1 ). Mai există unele fragtru orizontul cronologic

şi
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mente care au în amestec nisip iar ornamentele sînt din alveole (fig. 2/16),
ceea ce presupune o datare mai tîrzie. După factură şi ornamente materialele se pot data, cel mai timpuriu, în faza IVA a culturii Starcevo-Criş„,
dar unele elemente sînt cunoscute şi sînt caracteristice şi pentru ceramica
lineară timpurie 5 (fig. 2/6), în vreme ce amestecul cu mîl şi nisip, culorile gălbui şi cărămizii ar cere o datare mai tîrzie, în etapa Starcevo-Criş
IVB 6 • In acelaşi timp nu excludem posibilitatea ca această marfă să aparţină unei variante locale a ceramicii vinciene, de fază Vinca A 3 , cu o evoluţie deosebită în nordul Banatului, deoarece s-au descoperit numeroase
fragmente ceramice din pastă semifină şi fină care aparţin <icestei civilizaţii.

Tradiţie

Ceramica Vin.Ca A 3 : cuprinde cea mai mare parte a materialului arheologic descoperit. Ceramica uzuală este amestecată cu nisip, arderea este bună, solul acid a făcut ca învelişul să nu se fi păstrat sau lustruirea nu era de prea bună calitate, ceramica avînd un aspect mat. Un
asemenea fenomen este adeseori întîlnit în staţiuni de orizont Vinca A':'.
la: Gornea 7 , Balta Sărată 8 , Fratelia 9 şi altele 10 •
Ornamentele la ceramica uzuală sau grosieră constau din barbotină
organizată (fig. 2/1, 5, 7), alveole sub buză, pe buza vasului (fig. 2/4, 9-11,
13, 6/1) sau pe corp (fig. 2,'6, 8), fiind elemente caracteristice pentru faza
A a culturii Vinca 11 •
: Ceramica fină este amestecată cu nisip. Netezirea nu este prea stră
lucită, ceea ce este, de asemenea, o trăsătură a acestui orizont cronologia.
Arderea este bună. Ornamentele constau din benzi punctate motiv preferat al fazei Vinca Aa1 2 , deosebindu-se de numeroase staţiuni care îşi
încep evoluţia în etapa Vinca B 11 la care sînt preferate motivele din benzi
incizate 13 . Motivele constau din benzi punctate dispuse simplu sau în unghiuri (fig. 4/1, 6-10, 6/6) cu o motivistică săracă, caracteristică etapei
~ Gh. Lazarovici, Gornea-preistorie, Reşiţa, 1977, p. 40-42; Idem, Neoliticul
Banatului, Cluj-Napoca, 1979, p. 50-53 vezi aici ilustraţia şi bibliografia.

5 In liniarul timpuriu din Cehoslovacia la Bina, Hurbanovo, Millanovce şi altele vezi: J. Pavuk, Altere Linearkeramik in des Slowakei, în Slowenska Archaeologia, XXVIII, 1, 1980, p. 9-88, fig. 37 /2, 5, 39/5, 12, 40/3, 12, 30 9, 27 /4-5, R,
21/3, 42/19-20; în Germania de vest vezi: W. Meier-Arendt: Fundstellen mit iilterer
Bandkeramik in Hessen, în Fundberichte aus Hessen, 3, 1963, p. 20-28 la Schwalheim, Weibach, Rriedberg şi Goddelau, pl. I/4, fig. 2/8, 24, 713, 5, 1/10, 714, 8; In
Ungaria la Zalavar şi Becsehcly vezi: N. Kalicz, în MittA.I, 8 9, 1978-1979, Budapesta, 1980, p. 13-46, 293-306.
6 Gh. Lazarovici E. Lak6, în ActaMN, 18, 1981, p. 16-19; Slovacia; J. Lichardus, in ArchRozhl, XVI, 6, 1964, p. 863; Banat la l3oclro(} (l'vlateriale inedite în colecţia E. Pădureanu din Arad); Balş E. Ptipuşoi, Cercetări istorice, XI, 1980, p. 118
şi urm.; Idem, în ArhMoldovei, IX, 1980, p. 10 şi urm.
7 Gh. Lazarovici, Gornea ... , p. 59 şi urm.; Idem, în Banatica, 3, 1975, p. 14-15;
Idem, Neoliticul Banatului ... , p. 113-115.
3 Materiale inedite în Muzeul din Caransebeş săpături Gh. Lazarovici
1973-1975.
9 Gh. Lazarovici, op. cit., pl. XV/'F, H 1-2, 5-8 şi p. 71.
10
Parţa-Pod. Materiale inedite în MBT.
11 Gh. Lazarovici, op. cit., pl. XVI/G 10-11, 19-20, 28-29, 38, H 9-10, 18.
12
Idem, Gornea ... , pl. XXXVllI/9, 12; XXXIX/18, 21, XLVII 13.
13 Balta Să.rată: S. Dumitraşcu, in Lucrări Ştiinţifice, A, 1969, 517-521; Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului ... , pl. XVI.11 11, 20, 32-34, 4-1-45.
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Vinea A 3 1-1. Motivele din pliseuri sînt mai rar întîlnite 15 • Formele sînt cele
obişnuite acestei etape, avînd umărul ascuţit iar baza scurtă (fig. 6/8-9).
Străchinile tronconice au partea superioară curbată (tip IIIc la Gornea 16 ,
fig. 4/6-7). Strachina profilată cunoaşte variantele VIII al, stabilite la
Gornea, fiind caracteristică pentru orizonturi Vinca A 3 17 • Oalele au variantPlP: globulclră, cu gîtul scurt (fig. 6/1, 3, tip C/I la Gornea 18 ); piriformă
cu gîtul evazat (fig. G/2, tip CII.J la Gornea 1!1).
Piciorul de cupă are cîteva din \·ariantele cunoscute, aici fiind de cele
mai multe ori gol în interior (fig. 5 2-11), dar nu lipsesc nici exemplarele masive (fig. 5/12-15, 8, tip DII la Gornea:.? 0 ). Am.fora apare reprezentată doar prin cîteva fragmente (fig. 4/8). Unele fragmente provin de
la castroane sau O(lle (fig. 4/2, 9-1 O). Acestea din urmă sînt elemente care
se dezvoltă cu prPdilcc\ic în aria nordică a culturii Vinca.
~
Dezvoltarea deosPbită a moti\·elor din benzi punctate este un fenomen sesizat şi în alte părţi, el se datorc·ază unui proces de retardare sesizat şi în sudul Banatului de vest, la Trnovacka 21 . Acestea ne determină
să considerăm că la FrPidorf se petrec(' o situaţie deosebită ceea ce ar merita o săpătură sist(·matică de salvarl'.
Interesante sint aplicaţiile plastice şi cîteva protome zoomorfe şi antropomorfe. Caracteristice pentru orizontul cronologic Vinca A 3 sînt aplicaţiile zoomorfe stilizate, pc buze de vas (fig. 4/3-4). Asemenea aplicaţii
<•par la Balta Sărată:!:!, Fratl'lia:! 3 ~i OszC'ntivan VIIF~.
Mai deosebite sînt: un fragment, ce are schiţată faţa, ochii şi părul
(fig. 4/2), care arc aspectul unei păsări stilizate şi un fragment de la un
capac de vas, cu marginile crestate şi cu benzi unghiulare (fig. 4/1), piesă
cu analogii la Goriwa (Lazarovid, Gornea, RP~iţa 1977, pl. XXXVIII/9, 2-l;
XLVII. 113) în orizont VinC:a A'.!-A:;.

Descoperiri cu

tradiţii

ale ceramicii lineare

Mai int(·rrsantP sînt trei fragmcnk cc>rc11nice pc care se observă ornamente dP tradiţie lineară. Unul este un fragment din pastă neagră, ornanwntat cu inci'zii meandriee, largi i(fig. 6/12, pl. III/15), în care se mai
observă urnw de incrustaţiP cu alb (marcaj 123). După aspect acesta ar
pute<..1 aparţinl' unei etape timpurii a grupului Bucovăţ (de fază Ic-Ila),
dar în e1ccastă situaţiP s-ar ridica o problemă de cronologie, nefiind alte
ma!Prialc~ care să dateze din această vreme sau să confirme această datare.
i:;
16

Ibidem, pl. XV 'G 6, 38; H 10-11.
Ibidem, pl. XVI/G 2, 10-18, 27, 3:3, 41, H G-7, 14. Hi, 18, 2G-28.
Ibidem, pl. XV B 1-2, C 11, D 3.

i;

Idem, Cornea ... , p.

1"

5~-62.

18

Ibidem.
1 1
~ I /Jidem.
:w Ibidem.
21
B. JO\·anovic, în RadVojvMuz, 14, 1965, p. 15 şi urm.
~'!

Materiale inedite în muzeele din Cluj şi Caransebeş.
Materiale inedite în muzeele din Timişoara şi Cluj (P. 54-478).
J. Banner M. Parducz, în AchE1·t, 79, 1946-1948, p. 19-41, gr. 3, pl.
VI/9a-IJ.
21
:
2
"
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Materialele vinciene nu par a depăşii faza Vinca A 3 , cel mult începutul
jazd Bu. Descoperirile de la Parţa indică o datare mai tîrzie a etapei
Bucuvăţ 11:>-IIa, la sfîrşitul fazei Vinca B 1 sau B 1/Bz2 5 , dar din oceastă
vreme nu datează alte materiale dintre c~le descoperite la Freidorf. Să fie
vorbCl de o locuire sporadică a zonei (?), un răspuns mai sigur îl vor putea da, foarte probabil, cercetările viitoare.
Un alt fragmant, din pastă brun-deschisă, are ca ornament o bandă
din trei incizii, elE'ment, de nscmenea, caracteristic pentru etapa Bucovăţ
6US amintită (fig. 6/10, pl. III/12).
Un al treilea fragment (fig. 6/6), din pastă gălbui-portocalie, are un
ornament din bandă punctată şi incizie în zig-zag, ornament care se regă
seşte rareori între elementPle tipic vinciene. Din aceste motive ni se parc
că acesta ar reprezenta o influenţă lineară în mediu Vinca A tîrziu. Din
păcate poziţia sa cronologică este mai puţin cunoscută.
între materialele adunate mai pot fi şi alte elemente ce ar putea repre.zenta o influenţă a ceramicii liniare, cum pare să sugereze un alt fragment (pl. III/13), lucrat dintr-o pastă amestecată cu pleavă şi nisip, de
culoare brun-roşcată, cu ornament din incizii late, mai numite de unii
„caneluri".

Ceramica

neolitică

tîrzie

Din punctele învecinate locuirii centrale (din zonele C-D) provin fragmente ceramice de orizont Vinca B 1 /C 26 , fără a se putea preciza exact apartenenţa

culturală.
eneolitică

Locuirea

este reprezentată prin descoperirea citorva fragmente de toarte şi buze aparţinînd culturii Tiszapolgar. Ceramica este de>
culoare cărămizie şi brună. Fragmentele provin de la fructiere cu picior
(fig. 7/1-3, 6) pl. III/1, 6) sau de alte forme. Descoperirile se adaugă altor
.numeroase puncte observate în perimetrul săpăturilor de la Parţa.

Locuirea

daco-romană

(sec. IV e.n.).

Cele mai intense urme de locuire, din această vreme, au fost sesizate
în zona B, unde s-au găsit cele mai numeroase fragmente. Materialul descoperit se poate grupa în două categorii. Una este lucrată cu mina, dintr-o
pastă de culoare brună şi cenuşie, amestecată cu cioburi sfărîmate, netezi.rea este proastă, arderea nu prea bună, formele amintesc de vasul de tip
borcan (fig. 8/11).
O altă categor(ie este lucrată din pastă fină ~i semifină, de culoare cenuşie, gălbuie, fiind lucrată cu roata. Formele de vase mai frecvente sînt
străchinile şi castroanele avînd buza dreaptă (fig. 8/1, 6, 13) sau rotunjită (fig. 8/4-5, 12). Descoperiri cu asemenea materiale în zona Parţei sînt
~.\ Gh. Lazarovici, în BulCMI, 1, Hl82, p.
21

Gh. Lazarovici -

:n.

]. Strnt<in, in ArtaN J\1, X, 197:1, p. 455-464.
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destul de numeroase în punctele: Vadul Turcului, Sitoş, Şurca Bara, Gomila lui Uliţa, Parţa ---. obiectiv 5 şi altele.
Locuirea prefeudală ~ste marcată prin cîteva fragmente ceramice lucrate
cu mina, din pastă cărimizie şi brună datînd din sec. VIII-IX e.n.
In zonă au fost de~~operite resturile unor schelete umane, fără inventar funerar, greu de ~ncadrat cronologic şi cultural. Cercetarea acestora
este necesară dată fiind distrugerile pe care lucrările agricole le provoacă,
scheletele nefiind decît l<:i cî\iva centimetri adîncime.
Addenda. De la ~redarea manuscrisului, în iunie 1982, la FreidorfHlcldnik şi în alte puncte ale hotarului au fost executate cîteva sondaje
de către FI. Draşoveanu. Pe baza observaţiilor stratigrafice de la Parţa
şi a reinterpretării unor descoperiri mai vechi, a reanalizării materialelor
din zon<:>le învecinate, descoperirile de la Giroc, Fratelia, Pişchia, Bodrogul
Vechi şi altele con.siderate a fi 11 elemente de tradiţie Starcevo-Criş", „Elemente Medina", , elemente liniare", elemente AlfOld", „elemente tisoide"
sînt atribuite culturii Banatului avînd o evoluţie proprie, pe trei faze şi
mai multe grup~ culturale - mai restrînse: grupul -Bucovăţ, grupul Piş
chia, grupul BtH"O\'ăţ, grupul Parţa, grupul Matejski Brod; şi mai largi:
grupa Szakalh~·1t (n·zi Gh. Lazarovici, în ActaMP 1985).
11

GHEORGHE LAZAROVJCJ
FRJEDER/Cll E. UESC/l - CAROL GERMANN

ANEXA I
Observaţii

antropologice asupra scheletului recuperat din perimetrul
staţiunii de la Freidorf-Timişoara (1982)

Mormînt de înhumare, poziţil' intinsj pe spate, braţele încrucişate pe piept,
orientarea yest-est, distrus parţial de plug.
Vîrsta aproxirnalid, stabilit~'i pe baza dentiţiei, este de 30_:.50 ani. Lungimea
scheletului, calculat~'i după lungimea radiusului, ar fi de cca. 1,70 m.
Măsurători antropometrice: radius: 4=13 mm; 5=18 mm, secţiunea 2; os
occipitalis = lipseşte partea din spre formamenul magnum, sutura lambda stîng
s-a păstrat, grosimea 6-8 mm. Două fragmente de la parietal, masive, groase de
8-10 mm. Ramura stingă a mandibulei, angulus mandibulae 118'. Maxilarul superior drept, păstrat parţial. Coloana vertebrală, masivă, s-a păstrat parţial: 3 ver.tebre cervicale, o parte din axis, 5 vertebre dorsale, 3 vertebre lombare, alte fragmente. O claviculă întreagă cu mediu lung de 150 mm, cealaltă claviculă fragmentară. Humerus, cubitus şi fumurul păstrate fragmentar. Măsurători pe femur:
7=24 mm; 6=30 mm, 9=32 mm, 29=130°, în secţiune tip 2. O patelă s-a păstrat.
Coastele sînt fragmentare. De la membre s-au păstrat 16 falange, 2 calcanee, 3 oase
de la picior, alte fragmente de oase.
Din cele citeva date ar rezulta că individul ar putea fi bărbat, statura înaltă,
solid.
In vecinătate s-au găsit fragmente de oase de copil de vîrstă intre 3-6 ani.
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ANEXA II
Descrierea masivului facial

şi

a danturii

Ca cea mai integră parte a masivului facia~ ni se păstrează hemiarcada man~
dibulară stingă, de la simfiza mandibula pină h1 ramura ascendentă; doar condilul
mandibular lipseşte. Aici sînt prezenţi de la indsivul unu pină la molarul doi, toţi
dinţii. Prez_enta molarului trei, cîndva în arcadă, ne arată o mare lipsă de ţesut
osos, pierderea molarului trei (de minte) s-a produs în urma unei infecţii masive.
O tendinţă de vindecare a plăgii osoase nu se poate constata. Toţi dinţii prezenţi
prezintă o abrazie mai puternică, surprinzătoare sint însă complicaţiile cariei la
premolarul doi, care prezintă o gangrenă, şi la inolarul unui, unde se păstrează doar
resturi radiculare.
Alocuri se găsesc depozite tartrice, iar la i .1cisivi se observă o suflare a tăbliei
osoase externe.
Se mai păstrează hemiarcada dreapta sUpl:rioară şi anume de la canin pînă la
molarul trei. Abrazia dinţilor este medie, ia1 desgolirea rădăcinilor de ţesut osos
foarte înaintată, mai puternică însă vestibular.
Datorită paradontitei marginale avansate, de care a suferit individul, dinţii erau
mobili şi cu implantare defectoasă. Din acea~tă arcadă s-au pierdut post-mortem
incisivul lateral şi caninul. Se observă uşoar~ depuneri de tartru, dar nici o carie.
Ni s-au mai păstrat ca dinţi izolaţi molm ul trei superior sting, şf âin arcada
inferioară_ dreaptă caninul şi cei doi premolari. Premolarul doi prezintă o carie
foarte mare distală, vitalitatea dintelui era probabil compromisă. Ne putem aştepta
că şi aici molarul unu să fi fost foarte distrus de un proces carios (ca la hemiarcada
opusă).

GERHARDT HOCHSTRASSER

" lţ_
ARCHĂOLOGISCHE

'

AUSGRABUNGEN ~EI TIMIŞOARA-FREIDORF
(Zusammenf assu1,9)

In der Gemarkung der Gcmeinde Freidurf (1 emeswar) wurde im Herbst 1982
Pine Siedlung entdeckt. Sie liegt an einen gewese~en Flussbett. Welches z.Z. durch
einen Entwăsserungskanal gekennzeichnet ist. Dun.;h wiederholte Gelăndebegehun
gen wurde die Lage, Umrisse, Charakter und Gi'C:isse der Siedlung festgestellt.
Sie liegt an der E 94 bei Km. 10 (Timişoara). Si~ umfasst 2 bis 2 112 ha. u. bestcht aus einer Hauptsiedlung und drei SatelitsiedlunJen. Die Siedlung erhebt sich
I his 2 m liber die sonst flache Umgebung.
Die Oberflăche der Siedlung ist mit Keramikbrucbsti.icken i.ibersăet. Auffallend
ist dass di!'. Flăche der Hauptsiedlung zwei Zonen aufweist uzw. Zone A wo Keramikhruchsti.icke der Jungsteinzeit vorherrschen und ZonL' B wo hauptsăchlich Keramik des IV. Jahrhunderts u.Z. dominiert.
Der Flurname ist unter dem Namen „ffiadik" bekann't.
Bei Gelăndebegehungen wurde ein umfangreiches Ketamikmaterial geborgen.
A ufgrund des Scherbenmaterials wurde festgestellt dass di~· ălteste Phase der Bes1edlun~ der Starcevo-Criş IV A zugeordnet werden kann. Dann folgt Vinea A 2-A 1•
F.in Teii der Vinca-Keramik gehort zu der Phase B 1. Einige Elruchsti.icke, leider zu
untypisch, scheinen der Bucovăţ-Kulturgruppe ader einer ander.en Bandkcramischen
K ul turgruppe zuzugehoren.
Die fri.ihe Kupferzeit ist durch Kerarnik der Tiszapolgar-K\Jltur belgt. Graue
f Pine Tonware des IV. Jahrhunderts, auf der Topferscheibe hergestellt, bezeugt
dako-romaniches Material und durch ihre Masse, die zweite Bli.ite.:C'it dieser Siedlung.
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Die letzte Besiedlungszeit scheint im VIII bis IX Jahrhundert zu liegen, bezeugt
durch einige Keramikbrucstilcke und hierher gehort vielleicht, nach unserer Meinung, auch ein durch den Pflug schwer gestOrtes Grab welches untersucht wurde.
Das Skelet und spărliche Reste eines Kinder-Skelettes wurden anthropologisch anaJysiert.
Schl ussfolgerungen:
Aufgrund der Analyse des Scherbenmaterials kann festgcstellt werden, dass der
Beginn der Siedlung in die IV A Phase der Criş-Kultur zu setzen ist, konnte aber
auch ălter sein.
Die Mittlere Jungsteinzeit belegt clurch clie Scherben cler Vinca-Kultur bilclet
clie Blutezeit dieser Siecllung in cler Vorgeschichte.
Das \Vesentliche an dieser Siecllung ist aber ihre Gleichzeitigkeit und Ăhnlich
keit des Materials mit Fratelia. Daraus ergeben sich die gleichen Probleme wie
die •:on Lazarovici aufgezeigten. (siehe Anmerhung 9.)
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Fig. 1. Punctele de interes arheologic de la Freidorf.
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Fig. 2. Cultura Banatului, faza I B -
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Fig. 3. -

1-8 cerami

ă,

ultu ra Tiszapolgar; 9-19,
faza I B .
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PLASTICA VINCIANA DIN AŞEZAREA DE LA
SALBAGELUL-VECHI
(Com.

Găvojdia,

jud.

Timiş)

Incă din toamna anului 1976, în urma unor sondaje efectuate în punctul Selişte, situat într-o zonă colinară, la nord-vest de satul Sălbăgel,
Ion Stratan sesiza existenţa unei locuiri neolitice destul de dense, aparţinînd unui aspect local al culturii Vinca.
In contextul unor locuinţe de suprafaţă, concretizate prin platforme
de chirpici, între 0,50-0,60 m adîncime, a apărut un material ceramic
destul de bogat, însoţit de utilaj litic şi de elemente de plastică antropomorfă, reprezentate printr-un idol întreg (fig. 1) 1 şi alte două fragmente cu posibilităţi de întregire (fig. 1/2-3).
Reluarea cercetărilor în toamna anului 1931 3 , a permis completarea
datelor privind tipul de locuinţă, prilejuind în acelaşi timp descoperirea
a încă şapte piese, aparţinînd cu o singură excepţie plasticii vinciene.
Dintre piesele apărute în anul 1981, patru sînt întregi sau uşor întregibile (fig. 1/4-7) 4, iar ultimele trei n-au putut fi întregite (fig. 1/8-105).
Plastica de ]a Sălbăgel se remarcă printr-o stilizare accentuată a
corpului uman. Este vorba în principal de două tipuri de reprezentări,
strîns legate între ele în cadrul evoluţiei plasticii vinciene.
Primul tip este reprezentat prin figurine avînd partea inferioară a corpului de formă cilindrică, în timp ce partea superioară este uneori tronconică sau trapezoidală (fig. 1/2). Corpul este perforat vertical, avînd
schiţate braţele sub forma unor ramificaţii oblice, cu capetele în formă
de protome de animale. Două mici proeminenţe ascuţite sugerează sînii
...._ atribute ale feminităţii. De remarcat absenţa capului, care nu este
nici măcar schiţat, iar partea inferioară a corpului, schematizată la maximum nu reflectă nici o intenţie de redare a sexului sau a feselor. PastCJ
din care au fost modelate figurinele este fină, omogenă, arderea prezintă nuanţe de la cărămiziu la cafeniu deschis. Pentru această variantă există analogii la Zorlenţu-Mare, în nivelele aparţinînd fazei Vinc<l
µ32, grupul Bucovăţ II. 6 Poate fi încadrat după opinia noastră în cate1

Muzeul din Lugoj, inv. 4463.
Muzeul din Lugoj, inv. 4464.
3 Colectivul şantierului a fost alcătuit din I. Stratan şi Maria Maraz-Pop.
4 Muzeul din Lugoj, inv. 4458.
5 Muzeul din Lugoj, inv. 4459.
6 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, ln Biblitheca Musei Napocensis, IV,
Cluj-Napoca, 1979, pl. XXI/C-F, p. 94-100.
2
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goria idolilor perforaţi antropomorfi stilizaţi, corespunzînd tipului II bl,
b2 de la Zor len ţ. 7
A doua categorie o reprezintă figurinele perforate vertical, stilizate,
fără sini, cu braţe oblice (fig. 113, 5, 6, 7, 8). Corpul lor este de obicei
de formă cilindrică, uneori uşor rotunji~. Una din piese, (fig. 1/5) este
decorată cu linii incizate neregulate. Pasta nu diferă esenţial de cea
caracteristică tipului anterior. Pentru aceste piese găsim de asemenea
analogii la Zorlenţ, în grupa idolilor stilizaţi cu evoluţie spre amulete
~ tipul III bl b2 8 . Piese similare au apărut de asemenea la Liubcova,
faza Orniţa-Vesf •
Cele două piese fragmentare care nu se încadrează în cele două categorii descrise mai sus (fig. 1/9, 10) sînt la rîndul lor fundamental diferite. Prima redă după toate aparenţele bustul unei figurine cu umerii
uşor arcuiţi, avînd secţiunea transversală concav-convexă (fig. 1 /9 a, b,
p). Faţa anterioară, uşor bombată, are un decor incizat de formă foliacee, iar reversul, uşor concav, este acoperit de incizii akătuind triunghiuri haşurate şi zig-zag-uri )fig. 1/9 b, c). Absenţa capului şi a părţii
inferioare a corpului nu ne permite prea multe consideraţii privind
această piesă. Există totuşi unele analogii la Liubcova, faza Orniţa-Vest 10 ,
cu precizarea că varianta de la Sălbăgel apare ca o replică simplificată
a celei de la Liubcova.
A doua excepţie o constitue un fragment de altar (picior de formă
tronconică, din pastă de culoare cărămizie (fig. 1110)). Faţa anterioară a
piesei este ornamentată cu linii incizate în zig-zag, repetat pe toată lungimea axei longitudinale. O analogie clară a acestui fragment există la
Gornea-Căuniţa de Sus, în orizontul Criş-Starcevo 11 . El a fost descoperit
întimplător, la suprafaţa solului, dar poate fi pus în legătură cu unele
fragmente de factură Cri:;;, car(' apar la baza stratului de cultură de la
1

Sălbăgel.

In ce priveşte condiţiile de descoperire ale pieselor descrise anterior,
precizăm că înafara unui fragment descoperit într-o groapă de bordei,
restul au apărut la nivelul platformPlor de chirpic ale unor locuinţe de
suprafaţă.

Considerăm că clemcntek de plastică apărute în aşezarea de la Sălbă
gelul-Vechi-Selişte, sînt în măsură să aducă unele precizări cu privire
la aspectele locale ale culturii Vinca din centrul Banatului, zonă în cdre
această latură a culturii materiale neolitice, cu implicaţii directe în viaţa
spirituală a fost mai puţin cunoscută pînă în ultimii ani. Pe baza acestora aşezarea de la Sălbăgel poate fi încadrată în linii mari în faza Vinca
1

B,

şi

în acest caz suprapune un orizont tîrziu

Criş.

MARIA MOROZ-POP
i

Ibidem, p. 96, fig. 8.

Ibidem.
E. Comşa, Donees concernant la civilisation Vinca du sud-ouest de la Roumanie, în Dacia, NS, XIII, 1969, p. 39, fig. 23/8 a-c.
10 Ibidem, fig. 23/8 a-c.
11
Gh. Lazarovici, Gomea - preistorie, 1n Caiete Banatica, 5, 1977, pl. LXIV/5.
12
Gh. Lazarovici, Neoliticul . .. , pi. XX/C 5.
i;

9
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LA PLASTIQUE APPARTENANT AU CIVILISATION VINCA
DE L'ETABLISSEMENT DE SALBAGEL,
(Dep. de TIMIŞ)
(ResumeJ

Le

pn~sent

etude concerne la plastique Vinca, decouverte dans l'etablissment
dep. de Timiş.
Apres la description et la classifie,ation tipologique des materieux, on eprouve
de cherchcr des similitudes dans Ies etablissements de meme epoque de Banat, au
bout de preciser la chronologie de la station de Sălbăgel.
En conclusion, l'etude releve l'appartenence de l'etablissement de Sălbăgel,
principalement au phase Vinca B 2•

de

S3.lbăg-al-Selişte,
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O NOUA DEHCOPERIRE DE EPOCA BRO·NZULUI
DIN CLISURA DUNARil
Situată

în partea de sud-vest ci judeţului Caraş-Severin, Clisura, este
dejc.i cunoscută în literatura de specialitate, prin descoperirile arheologice
făcute aici, atît prin cercetările sistematice, cît şi printr-o serie de descoperiri izolate. 1
Descoperirilor cunoscute pînă în prezent, i se adaugă acum încă una
~i anume cea de la Piatra Elişovei. Retragerea apelor Dunării în primă
vara anului 1981, a permis recoltarea din acest punct a unui bogat material arheologic, constînd din ceramică şi obiecte din metal. Fiind sesizaţi
de această nouă descoperire, am efectuat o cercetare de teren la faţa
locului, reuşind să mai adunăm o importantă cantitate de material ceramic, imprcună cu o serie de obiecte din bronz şi fier. 2
Întreg materialul a fost recoltat de pe suprafaţa inundabilă de apele
Dunării, care în urma retragerii au lăsat dezvelite aceste materiale, ele
putînd fi luate fără nici o greutate, de pe suprafaţa solului. Ţinem să
precizăm că tot materialul era amestecat, neputîndu-se face o departajarfc' a epocilor căreia îi aparţinea, unul sau altul din ele, cu ajutorul stratigrafiei, ci numai pe baza materialului ceramic şi din metal, a ornamf'ntclor şi a formelor acestora.
J\Iaterialul arheologic recoltat, aparţine epocii bronzului, Hallstattului
C (cultura Basarabi), 3 cît şi material ceramic şi obiecte din metal datînd
din sec. IX-X. 4
Ceramica de epoca bronzului recoltată de la Piatra Elişovei, este fragmentară şi aparţine grupului cultural cu ceramică încrustată cu alb.
lntreg materialul este decorat cu motivele caracteristice acestui grup
cultural:'' linii incizate, linii în formă de S, ornamente imprimate, ghirlande, cercuri solare etc.
Cea mai mare parte din rezultatele cercetărilor efectuate în Clisur5., au fost
deja publicate in revistele de specialitate.
: Cercetarea a fost efectuată. împreună cu colegul Dumitru Ţeicu, Elena Voia
df' la Muzeul din Moldova Nouă şi Ion Dragomir, directorul şcolii din Gornea. Materialul recoltat se află la Muzeul Judeţean de Istorie din Reşiţa.
:i Marian Gumă, O nouă descoperire aparţinind culturii Basarabi în sudul Banatului. in, Studii-şi comunicări, Caransebeş, IV, 1982, p. 155 şi urm.
'· Materialul va face obiectul unui studiu al colegului D. Ţeicu.
~ Vladimir Dumitrescu, Necropola de incinc>raţie din epoca bronzului de la
Cirna, Ed. Academiei, Bucureşti, 19til, p. 22!J; S. Morintz, Contribuţii arheologice
b f5toria tracilor timpurii, Ed. Academiei, Bucun·1ti. 1978, p. 29.
1
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In privinţa pastei din care sînt confecţionate fragmentele ceramice
descoperite la Piatra Elişovei, distingem trei categorii: fină, semifină şi
grosieră. Din categoria vaselor din ceramică fină fac parte majoritatea
fragmentelor, ele constituind părţi din vase de mici dimensiuni, sau bucăţi
din statuete antropomorfe. Acestei categorii îi aparţin următoarele fn1gmente:
- fragment de figurină din pastă de culoare brună, ornamentat prin
incizii şi împunsături succesive, încrustat cu alb (Pl. 3/5);
- fragment dintr-o statuetă din pastă de culoare cenuşiu-negricioasă,
decorat cu linii incizate, cercuri concentrice şi linii în formă de S, toate
încrustate cu substanţă albă (Pl. 3/ l);
- fragment dintr-un vas de mici dimensiuni din pastă de culoare
neagră, ornament incizat şi imprimat, încrustat cu alb (fig. 2/1);
- fragment din alt vas de mici dimensiuni, pastă de culoare neagră, decorul incizat fără încrustaţie (Pl. 2, 2);
- fragment de vas, pastă de culoare neagră fără încrustaţii (fig. 3/2):
- fragment din buza unui vas (urnă), cu gîtul trompetiform, pastă
de culoare brun-gălbuie, ornamente incizate şi încrustate cu alb, acest
tip de ornament găsinclu-"0 -:;i pr partea interioară a buzei (fig. 3/6);
- fragment dintr-un vas de mici dimensiuni, pastă de culoare neagră, ornamentat prin incizii şi împunsături succesive, incrustat cu alb
(PI. 2/3).
Din categoria ceramicii semifine avem un singur fragment din pastă
neagră, cu decorul incizat şi cu împunsături succesive, încrustat cu alb
(Pl. 3/1 ).
Ultima categoria de ceramică reprezentată la Piatra Elişovei, este
aceea a ceramicii grosiere, din care avem două fragmente:
- fragment din gîtul unei urne din pastă de cu1oare neagră, ornamente circuhlre imprimate, fără încrustaţie cu alb (PI. 3 '3);
- un alt fragment tot din gîtul unei urne, pasă de culoare neagră,
ornamentat cu linii incizate, cercuri concentrice încrustate cu alb (PI. 3/4).
Deşi fragmentar şi în cantitate foarte mică, materialul în discuţie se
încadrează pe baza ornamentaţiei în cultura Zuto Brdo-Gîrla Mare. Analogii pentru forma şi decorul ceramicii găsim în necropolele cercetate
pînă în prezent, atît pe teritoriul ţării noastre, cît şi la sudul Dunării.
Astfel cele două fragmente de statuete, deşi sînt din partea inferioară
a corpului, au un registru ornamental destul de bogat şi variat, pe care
il întîlnim pe majoritatea statuetelor antropomorfe de la Cîrna şi din alte
părţi. 6

Fragmentul de strachină care a permis reconstituirea tipului de vas,
,cu două torţi ce pornesc de pe gîtul lui pînă pe pîntec, cu buza puţin
evazată şi corpul bombat şi rotunjit, îşi găseşte analogii mai ales în
descoperirile din aria vestică a acestei culturi din România şi Jugoslavia7.
6 Vladimir Dumitrescu, op. cit., PL. CLII; G. Crăciunescu, în, Drobeta, V, 1982,
p. 198, fig. 6; N. Tasic, Prai. Voj, p. 230; D. Berciu şi E. Comşa, Săpăturile de la
Balta Verde şi Gogoşu, in, Materiale, II, p. 286.
7
N. Tasici, op. cit., p. 232; C. Săcărin, Necropola de incineraţie de epoca bronzului de la Llubcova-Tiglărie, Comunicare, Colocviul, XIII, Bucureşti, 1-3 decembrie, 1983.
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Cele două fragmente din gîtul urnelor, ornamentate cu cercuri concentrice, linii incizate, sînt caracteristice în general pentru o bună parte
din urnele aoestei culturi 8 . La fel putem spune şi despre fragmentul
de buză ornamentat cu linii incizate, acest tip de buză fiind comun unui
mare număr de urne din categoria celor cu etaj, descoperite în diferite
aşezări şi necropole 9 •
Şi celelalte fragmente îşi găsesc analogii ca formă şi dispunere a ornam·entaţiei, mai ales în aria vestică de răspîndire a culturii cu ceramică
încrustată 10 .

Prezentînd acest material, subliniem faptul că lucrarea de faţă nu-şi
propune o discuţie amănunţită a problemelor de ordin cultural sau cronologic pe care le implică, ci este în primul rînd o publicare de material arheologic. Luînd în considerare faptul că materialul ceramic este
în cantitate mică, doar caracteristicile acestuia, în primul rînd motivele
ornamentale cu care este decorat, ne permite încadrarea lui în cultura
cu ceramică încrustată de tipul Zuto-Brdo-Gîrla Mare, mai precis în faza
a doua a acestei culturi 11 .
Prezentarea materialului de la Piatra Elişovei, vine să completeze
lista punctelor cu descoperiri care aparţin culturii Zuto Brdo-Gîrla Mare,
din clisura Dunării, adăugind celor cunoscute pînă acum de la: Moldova
Veche 12 , Liubcova-Ţiglărie 13 , unul nou. Cercetările efectuate pînă în prezent reclamă continuarea lor, pentru lămurirea problemelor legate de
evoluţia, cronologia, legăturile culturale ale acestei culturi, aducînd noi
dovezi referitoare la perioada de sfîrşiti a epocii bronzului în această
parte a Banatului.
CAIUS SĂCĂRIN

UNE NOUVELLE DECOUVERTE DE L' AGE DU QRONZE
DANS LA „CLISURA" DU DANUBE

(Resume)
L'auteur nous presente une decouvcrte inedite datant de l'âge du bronze, faite
dans Ie point nomme Piatra Elişovei. Le materiei ceramique recolte fait partie de
la culture a ceramique incruste du type Zuto Brdo-Gîrla Mare. Le decor et l'ornementation permettent de l'encadrer dans la deuxieme phase de cette culture.
s D. Berciu şi E. Comşa, op. cit., p. 280, fig. 17; VI. Dumitrescu, op. cit., PL
LXXXIV; C. Săcărin Necropola de incineraţie clin epoca bronzului de la LiubcovaTiglărie, Colocviul XIII, Bucureşti 1983.
9 VI. Dumitrescu, op. cit., PL. CVI.
10 N. Tasic, op. cit., PL. XXIII; S. Morintz, op. cit., p. 32, fig. 12 şi 13.
11 S. Morintz, op. cit., p. 38; N. Tasic, op. cit., P. 229 şi urm.
12 R. Petrowszky, în, Banatica, IV, p. 444; S. Morintz, op. cit., p. 30.; Gh. Lazarovici şi C. Săcărin, Epoca bronzului în Clisura Dunării, în, Banatica, V, p. 81;
E. Bujor, în, Comori arheologice la Porţile de Fier, p. 63; D. Popescu, în, Dacia N.S.,
XII, 1968, p. 443.
1:i C. Săcărin, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Ltubcovafiglărte, Colocviul, XIII, Bucureşti, 1983.
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PL. III. Fragmente ceramice. Piatra Elişovei.
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CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA

CULTURII

BASARABI IN BANAT
. Cercetările arheologice tot mai intense din ultimii ani, efectuate atît
pe teritoriul României cît şi în zonele învecinate (în special cele din
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Bulgară şi R. S. S. Moldovenească), au reuşit să
pună în evidenţă faptul că perioada mijlocie a primei epoci a fierului
(Hallstatt mijlociu 1 ) din spaţiul carpato-dunărean a fost dominată pe
plan istorico-arheologic de manifestările specifice culturii Basarabi, denumi tă astfel după necropola eponimă din sud-vestul Olteniei, cercetală
incă din anul 1943 2 dar publicată integral de abia în anul 1968 3 • În funcţie de opinia aproape unanimă a specialiştilor, această cultură poate fi
plasată în timp între secolele VIII-VII î.e.n., alte precizări mai fine în
cadrul acestui interval fiind considerat încă destul de riscante·1•
Dintre zonele integrate ariei de răspîndire a acestei culturi 5 face parte
1

Folosirea acestui termen pentru a desemna perioada mijlocie a primei epoci
a fierului din zona carpato-dunăreană nu este, desigur, cea mai indicată. Ea poate
genera confuzii, mai ales că evoluţia cronologică a staţiunii de la Hallstatt sau cea
a culturii Hallstattiene propriu-zise din Europa centrală nu corespunde pe deplin cu
cea a primei epoci a fierului de pe teritoriul României şi zonele imediat învecinate. Pentru uşurinţa exprimării şi ţinind cont de faptul că el este totuşi des utilizat în literatura românească de specialitate, termenul de Hallstatt mijlociu va fi
folosit şi în cadrul acestei lucrări, evident în accepţiunea cercetării arheologice din
România, ca reprezentînd faza Ha. C. (Reinecke), respectiv intervalul cuprins intre 750-600 î.e.n. O logică similară se impune şi în cazul termenilor Hallstatt, respectiv Hallstatt timpuriu şi Hallstatt tîrziu.
2 Raport asupra activităţii Muzeului de antichităţi din Bucureşti, pe anti 1942HJ43, Bucureşti, l!J44, p. 85-86.
3 Vl. Dumitrescu, în Dacia, N.S., XII, 1968, p. 177-260.
4 Pentru diversele opinii referitoare la cronologia culturii Basarabi, a se vedea, în special: D. Berciu, în Istoria Românil'i, I, 1960, p. 152-153; idem, Zorile
istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 196G, p. 236-243; Al. Vulpe, în Dacia,
N.S., IX, 1965, p. 117 şi urm.; idem, în Mcm. Antiq., II, 1970, (1971), p. 118-121,
184-185; idem, în J.I.E.S., 2, 1974, 1 (extras), p. 5-9; idem în Dicţionar de istorie
veche a României, Bucureşti, 197<>, p. 82; icl0m în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 92;
idem, în Danubius, VIII-IX, 1970, p. 93-%, lOG-111; VI. Dumitrescu, loc. cit.,
p. 232 şi urm.; idem, Arta preistorică în România, Bucurc~ti. Hl74, p. 435, N. Tasic,
in Balcanica, II, 1971, p. 50-54; B. Hănscl, Bcitrăge zur reqionalen und chronolo<7ischen Gliederunri der Altcren Hallstattzeit an der Unteren Donau, Teil I, Bonn,
1976, p. 174-101; P. Medovic, Naselja starijeq nvozclenoq doba u Jugoslovenskom
Podunavlju ( Die relative chronolooie dC'r Siecllungen cler Alteren Eisenzeit im
Jugoslawischen Donaugebiete}, Beograd, 1978, p. 105-10 ; A. I. Meliukova, Skifij.'1
l f rakijskij mir, Moscova, 1979, p. 81 şi urm.

;, Care cuprinde o mare parte din teritoriul actual al României (respectiv, Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei, Banatul, şi jumătatea sudică a
5 -

Banatlca -

voi. 7.
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Banatul, deşi rhiar pe cele mai recente hărţi care ilustrează difuziunea
culturii Basarabi în spaţiul carpato-dunărean această zonă este reprezentată printr-un număr încă redus de descoperiri, comparativ cu datele
de care dispunem în prezent 6 . Sigur că o asemenea situaţie, generată în
primul rîncl de stadiul obiectiv al ccrccL5.;:ii <lrheologirC' în accst domeniu
la data întocmirii hărţilor respective, nu a fost de natură să ne creeze
o imagine exactă cu privire la locul şi rolul deţinut de această regiune
sud-vestică a României în cadrul Vc!s ~ului areal de manifestare al culturii Basarabi.
Este drept că, în ultimii ani, prin publicarea mai multor descoperiri
efectuate· cu cleost·bire în judeţul Ct1~«tc:;-Severini, CCI ~i prin discutare~1
- pe un pbn cronologic şi spaţial m<Ji larg - a raporturilor existente
între orizontul aparţinător acestei cultu~·i ~i cel ;1] gru~Jdor pre-Basarabi
din sud~vcstul României şi nord-estul Iugoslaviei", s-au înregistrat progrese destul de importante în studiul general al evoluţiei culturale de lu
mijlocul primei epoci a fierului pe teritoriul bănăţean. Prin însăşi problematica particulară abordată, aceste materiale nu au reuşit însă - şi,
de altfel, nici nu şi-au propus - să ne creeze o imagine mai cuprinzătoare asupra realităţilor Hallstattului mijiociu din Banat.
Paralel, însă, în literatura de specialitate recentă se constată o marcantă cre~tere a intC'resului şi o revitalizare a discuţiilor dedicate acestei
culturi, pe cit de individualizată şi spectaculoasă în domeniul creaţiilor ceramicc11, pe atît de controversată în încercările de definire cit mai precisă
a conţinutului său etno-cultural, a graniţelor cronologice şi a evoluţiei interne10. Motivaţia acestui interes crcscind, manifestat atît de cercetarea
arheofogică' ru.rnlânească cit şi de cca străină, trebuie căutată pe de CJ
parte în rolul major pe care l-a deţinut cultura Basarabi în vehicularea
bunurilor de cultură materială între zonele centrale (est şi sud-est alpiTransilvaniei, pină la Valea Mureşului, o parte' din R.S.S. Moldovenească, nordul
R. P. Bulgare şi nord-estul R.S.F. Iugosla\·ia. Este de presupus că din această arie
face parte, de asemenea, măcar o parte a zonei de sud-est a R. P. Ungare, cu toate
că pină in prezent descoperirile de aici sint neconcludente. Descoperirile izolate
de tip Basarabi din celelalte zone ale Europei (în special cele din regiunile alpine sau est-alpine) constituie doar importuri şi influenţe în alte medii culturale (a
se vedea, in acest sens, şi hărţile de răspîndirc ale culturii, conţinute în lucrările
citate la nota următoare). Ca o curiozitate, fUră a avea deocamdată explicaţii prea
clare, amintesc aici lipsa descoperirilor Brarabi în zona subcarpatică a Olteniei
şi Munteniei, adică exact acolo unde, in perioada imediat următoare, avem cele
mai dense descoperiri apar\inind grupului hallstattian tirziu de tip Ferigile.
6 Al. Vulpe, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 124-126, Abb. 11; idem, în Mem. Antiq .•
II, 1970 (1971), Abb. 1; idem, in J./.E.S., 2. lfl7-l, 1. Fig. l; idem, în Symposium Nooi
Sad, 197U (1981), p. 181-188, Abb. l; H. Ciugudeanu, în Apulum, XIV, 1976, Fig. l;
B. Hănsel, op. cit., Teii II, Karte 6.
7
M. Gumă-N. Gum."i, in Banatica, IV, 1977, p. 45-67; M. Gumă, în Şt.Com.C.,
II, 1977, p. 261-270, pl. II-VII; idem, în Banatica, V, 1979, p. 114-180, idem, în
StComC., IV, 1982, p. 155-171; R. Petrovsky, în Tibiscum., Istorie, V, 1978, p. 82,
pl. II-IV; M. Gumă-I. Dragomir, în Banatica, VI, 1981 (1982), p. 108-112, pl. I,
IV-VI.
8
M. Gumă, în SC/VA., 32, 1981, 1, p. 43-66.
9
Se apreciază, pe bună dreptate, că „ornamentarea ceramicii culturii Basarabi
este ultima realizare de mare amploare în domeniul artei decorative a ceramicii
preistorice din România" (VI. Dumitrescu, op. cit., p. 446).
10
Vezi, supra, nota 4.
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ne) 11 , cele estice (nord-pontice) 12 şi sud-estice (balca.no-egeice) 13 ale Europei, iar pe de altă parte în faptul că această cultură este tot mai mult considerată ca aparţinînd acelui moment din procesul amplu de realizare
a unităţii lumii nord-tracice care poate justifica deja folosirea termenului de cultură geto-dacică timpurie 14 •
Ca atare, avînd în vedere şi faptul că problemele pe care le implică
prezenţa vestigiilor aparţinînd culturii Basarabi de pe teritoriul bănă
ţean constituie, încă din anul 1975, o preocupare constantă şi unul din
obiectivele principale ale activităţii de cercetare întreprinse de autorul
acestor rînduri, prezentarea stadiului actual de cunoaştere al culturii Basarabi din Banat - într-o formă evident sintetică (sic!) în condiţiile spaţ.iului tipografic limitat de care dispunem apare nu numai ca oportună, dar cred că şi aproape necesară.
De aceea, obiectivul principal al lucrării de faţă este tocmai acela de
a introduce în circuitul ştiinţific majoritatea punctelor cu descoperiri de
tip Basarabi cunoscute în Banat, ca urmare a celor mai recente investigaţii în teren. Şi, în ciuda faptului că cercetările sistematice desfăşurate
în unele din aceste puncte nu sînt încă finalizate, în timp ce numeroase
descoperiri continuă să rămînă doar rodul unor cercetări sumare de suprafaţă sau al unor săpături de mică amploare, consider că ele oferă deja
o serie de elemente capabile să îmbunătăţească substanţial nivelul general
de cunoaştere al culturii Basarabi.
În consecinţă, pornind de la un repertoriu care conţine informaţiile
esenţiale privind condiţiile de efectuare ale descoperirilor, vor fi discutate apoi principalele trăs.:Huri definitorii ale culturii Basarabi din Banat,
încercîndu-se - în măsura în care documentaţia actuală o permite - o
integrare a lor în problematică generală a culturii.

Trăsăturile

caracteristice ale culturii Basarabi în Banat

Numerotarea punctelor din repertoriu corespunde cu cele de pe

hartă

(pl. I).

1. Berzasca (jud. Caraş-Severin). In primăvara anului 1982, retragerea bruscă a
nivelului Dunării a provocat o surpare în malul terasei inferioare a unui deal din
vecinătatea estică a comunei Berzasca. Cu acest prilej, în punctul menţionat („Staţia
de pompare - 1.F.E.T.") au fost puse in evidenţă unele aşezări datind din prima
epocă şi începutul celei de-a doua epoci a fierului 15. Majoritatea materialului ceramic hallstattian aparţine culturii Basarabi şi se află în prezent la Muzeul sătesc din
Gornea (corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin).
Cu ocazia unei cercetări de suprafaţă efectuate în acelaşi punct (M. Gumă, C.
S:kărin, L. Sabin şi I. Dragomir), puţin mai la Yest de aşezare, pe malul Dunării,
s-a descoperit o mare cantitate de ceramicu Basarabi (în special din categoria fină),
care provine din zona unor tumuli. Aceştia apar pe plaja Dunării ca nişte aglome11 N. Gustin, în Apulum, XV, 1!)77, p. 155-lGB; C. Dobiat, în Die Hallstatt Kultur, Linz, l!J81, p. 185-204, Abb. 11.
12 A se vedea, în special, A. I. Meliukova, op. cit., passim.
11
K. Kilian, în P.Z., 50., 1975, p. 9-140, B. Hiinsel, op. cit.
14
Al. Vulpe, în Revlst, 32, 12, 1979, p. 2270; H. Daicoviciu în Iievlst, 33, :J,
l~lfi(), p. 422-42:J; V. Vasiliev, în ActaMN, XX, l!J83, p. 34 şi nota 3.
i~ M. Gumă, in Banatica, VI, 1981 (1982), p. 108-112, pl. I, IV-VI.
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rări din piatră de riu, de form:'i aproximativ rc·tundii şi un diametru de 3-4 m,
puţin înălţate de la nivelul actual al solului. Majoritate3 acestor tumuli (spălaţi
pînă la nivelul mantalei de piatră) se afă actuamente sub apele Dunării. Toate
acestea demonstrează prezenţa unei necropole Basarabi în punctul menţionat

(pl. VII-IX).
b) Cu ocazia aceleiaşi periegheze, în punctul numit „Şpiţ" (Ogaşul Odului), o
limbă de pămint acoperit::i parţial de Dun<'i.re, situaEi la vest de Berzasca, a fost recoltată de asemenea ceramică Basarabi, provenind dintr-o aşezare aparţinînd acestei
culturi (pl. X-XII I).
3. Broşteni (jud. Caras-Severin). !n hotarul acestei localit<'iti din apropierea Oraviţei, în punctul numit „Micleni", au fost descoperite cu ocazia unei cercetări de
suprafaţă, mai multe fragmente ceramica din prima epoc.J. a fi0rului. Ele atestă
prezenţa în acest loc a unei aşezări aparţinînd culturii Basarabi. O parte din ma-

terial a ajuns în colecţiile muzeului din Reşiţa 1 G.

4. Buchin (jud. Caras-Severin). !n cursul unei cercetări de suprafaţă, efectuată
în aprilie 1q81, de către R. Petrovszky, P. Rogozea (l\luzcul Caransebeş) şi I. Munteanu (profesor, Şcoala gen. din Vircioro\·a), au fost scoase la iveală - alături de
materiale din alte epoci - fragmente ceramice aparţinind culturii Basarabi. Acesteil
provin din punctul numit „Sat Bătrin', situat pe o terasă de pe malul stîng al riului
Timiş, înaltă de cca. 8-10 m. Materialul recoltat cu acest prilej se află la Muz.
Caransebcş 17 •

5. Ca;nnsebeş (jud. Caraş-Severin). 1n zona Caransebeşul Nou, pe malul stîng al
al riului Sebeş, la aprox. 200 m sud de albia acr<:tuia, în locul numit „Măhală",
au fost efectuate, in toamna anului 1973, s<1piituri arheologice pentru dezvelirea unei
construcţii romane. Cu acest prilC'j, a fost descoperit şi material ceramic de factură
Basarabi, f:Jr.'i a se e\·iden\ia ins~'i si existenţa unui strat de cultură din prima epocă
a fierului 1". Ceramica se află la Muz. Caransebeş.
6. Duleu (corn. Firliug, jud. Caraş-Severin). In colecţia particulară a cetăţeanu
lui Cireşan Iosif am putut vedea şi desena mai multe fragmente ceramice hallstattiene descoperite în vatra satului. O parte dintre acestea (cele care provin din
„Grădina lui Vasi Glreorglze") pot fi atribuite cu siguranţă culturii Basarabi.

7. Fizeş (cam. BPrzoYia, jud. Caraş-Se\·crin). în punctul numit „Gorgane" la
aprox. 4 km. vest de sat, a fost descoperit makrial cc·ramic aparţinind culturii Basarabi, fapt care atest.1 prezenţa unei staţiuni h<illstatticnc în <iccst locW.
8-9. Gornea (corn. Sicheviţa, jud. Caraş-SevC'rin).
a) în punctele „Tiinnuri" şi „Pod Păzăristc" au fost efectuate, în perioada
1%~-1978, sO.p<"ituri sistematice. Cu acest prilej, au fost scoase la iveală vestigiile
unei aşezări din prima epocă a fierului, al cărei perimetru includea ambele puncte
menţionate. Aşezarea avea două nivele de locuire succesive. Nivelul superior <Tăr
muri II), in care au fost surprinse şi două complexe de locuire (o locuinţă de suprafaţă în punctul Tă1·muri şi o groapă la Pod Piizărişte), conţinea material ceramic
specific unei faze mai timpurii a culturii Basarabi (pl. XIV-XXV) şi două obiecte
fragmentare de bronz (pl. XXX.11, 2). Nivelul inferior (Ţărmuri I) aparţine unui
orizont imediat pre-Basarabi, de tip GornPa-Kalakaca (Hosut III a) 20•
b) In hotarul aceleiaşi localităţi, cu prilejul cercetărilor efectuate în incinta
castellum-ului roman din punctul „Căuniţa de Jos-C<.>tatc", au fost surprinse şi ur16 Idem, în StComC, II, 1977, p. 261. Informaţiile privind condiţiile descoperirii
si desenele materialelor mi-au fost puse la dispoziţie de către Gh. Lazarovici (Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca), căruia ţin să-i mulţumesc şi pe
această cale.
·
17
R. Petrovsky-P. Rogozea, I. Munteanu, in StComC, IV, 1982, p. 323.
18
E. laroslavschi, în Banatica, III. 1975, p. 355.
19
R. Petrovszky, în Banatica. III. 1975, p. 374, aminteşte în acest punct o aşe
zare hallstattiană. Toponimul „Gorgane" ar indica însă, mai curînd o necropolă
tumulară.... fapt confirmat şi de existenţa în acest punct a mai multor tumuli uşor
aplatizaţi.
20

M. Gumă, în Banatica, V, 1979, p. 115-128, pl. I-XLI.
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mele unui strat de cultură hallstattian aparţinînd unei aşezări dintr-o fază dezvoltată a culturii Basarabi 21 • O parte din materialul descoperit cu prilejul săpături
lor menţionate, respectiv fragmente ceramice Basarabi din categoria fină (pl. XXVIXXIX), a intrat în colecţiile Muz. Reşiţa. Cîteva fragmente se păstrează şi la Muzeul sătesc din Gornea.
10. Greoni (corn. Grădinari„ jud. Caras-Severin).
O aşezare din prima epocă a fierului a fost identificată pe o terasă („Dealul
Albului"), deasupra locului numit „Orboace". Din perimetrul acesteia a fost recoltată ceramică aparţinînd purtătorilor
Reşiţa.

culturii Basarabi 22 • Materialul se

află

la

MU7-.

11. Iaz (corn. Obreja, jud. Caras-Severin).

In timpul săpăturilor sistematice efectuate în necropola romană din punctul
„Dimb", a fost observată şi existenţa unui strat de cultură hallsattian. Ceramica
aparţinind

acestei perioade poate fi atribuită, în marea sa majoritate, unui orizont
pre-Basarabi, cu elemente de tip Insula Banului şi Gornea-Kalakaea (Bosut IIIa).
Cîteva fragmente ceramice descoperite aici sînt, însă, tipice pentru cultura Basarabi
şi provin se pare - dintr-o groapă al cărei contur nu s-a putut distinge iniţial
prea clar2:i. Materialul se află la Muz. Caransebeş.
Ieşelniţa (jud. Mehedinţi).
Cu ocazia cercetărilor efectuate în cadrul necropolei hallstattiene din apropierea
acestei localităţi, a fost săpat şi un turnul (Tum. 1), sub a cărui manta de piatră
au fost descoperite trei gropi de formă ovală, pline cu piatră şi fragmente ceramice. Ritul funerar este incert, deoarece în gropile menţionate nu s-a putut observa
nici o urmă de cenuşă sau cărbune şi nici un fragment de os uman. Ceramica descoperitii poate fi atribuită unei faze timpurii a culturii Basarabi. De pe suprafaţa
mantalei de piatră a fost culeasă şi o „psalie" de fier cu cap de cal (pl. XXX 13).
Ceilalţi tumuli publicaţi aparţin Hallstattului tîrziu 24 •

12.

13. Ilidia (corn. Ciclova Română, jud. Caraş-Severin).
In anii 1977-1978 şi 1983, pe terasa Vicinicului, în punctul numit „Funii", au

fost executate o serie de sondaje arheologice care au pus în evidenţă o locuire
hallstattiană, reprezentată prin ceramică aparţinînd culturii Basarabi.
Pe dealul „Obliţa", din hotarul aceleiaşi localităţi, au fost descoperite, de asemenea, citeva fragmente ceramice de factură Basarabi, aflate în poziţie secundară
cu ocazia cercetării unor construcţii feudale timpurii. în colecţiile Muz. Reşiţa se
află şi citeva urne hallstattiene care au fost descoperite în acelaşi punct. După
unele informaţii, ele provin din morminte plane de incineraţie. Caracterul descoperirii rămîne însă nesigur, iar materialul pare să aparţină mai curînd Hallstattului tîrziu, sau, în cel mai bun caz unei faze finale a culturii Basarabi care nu mai
păstrează decorul caracteristic 25. în consecinţă, pînă la noi verificări, descoperirile
hallstattiene de pe dealul „Obliţa" nu vor fi considerate ca punct separat în list;:i
descoperirilor Basarabi din Banat.
14. Ilova (corn. Slatina

Timiş,

jud.

Caraş-Severin).

Cu ocazia unei cercetări de suprafaţă, efectuată în mai 1980 de către autorul
acestor rînduri şi I. Munteanu (Şc. gen. Vîrciorova), în punctul numit „Şesul cu
spini", situat pe o terasă înaltă aflată în imediata vecinătate estică a căii ferate care
leagă Băile Herculane de Caransebeş, şi la aprox. 400 m vest de poalele dealului
„Faţa llovei" au fost puse în evidenţă urmele unei aşezări hallstattiene. Prin efectuarea unui mic sondaj, s-a constatat existenţa unui strat de cultură din acea.stă
21

Ibidem, p. 128 şi urm. pl. XLII- XLV.
Informaţii primite de la O. Ri'iuţ, căruia îi mulţumesc şi pc această cal1'.
~~ R. Petrovszky, în Tibiscus, Istorie, V, 1978, p. 82. Incadrarea cronologică a

22

materialului hallstattian din acest punct pe care o face autorul citat, este însă
mult prea tirzie (Ha.0 1).
2
~ M. Nica, ln Histortca, III, p. 9-13, 23 şi fi~. 4-6, 15/1, 16/1.
:i.; Informaţii primite de la I. Uzum şi D. Ţeicu, cărora le mulţumesc şi pentru
permisiunea de a studia şi publica materialul descoperit.
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epocă, avînd o grosime de aprox. 0,25 m, care conţinea ceramică tipică pentru cultura Basarabi şi multe fragmente de chirpic ars. In acelaşi strat au mai fost descoperite: fragmentul unei rîşniţe de formă ovală cu profil albiat („zdrobitor") şi o
cute din piatră. Materialul se găseşte la Muz. Reşiţa şi în colecţia prof. I. Munteanu.

15. Lovrin (jud.

Timiş).

Ca urmare a unei cercetări de suprafaţă, în lwtarul acestei localităţi „la vest
de sat, în arătură", au fost descoperite mai multe fragmente ceramice aparţinînd
cultU1·ii Basarabi. Materialul se află la Muz. Banatului, Timişoara. 26
16. Liubcova (corn. Berzasca, jud. Caraş-Severin).
Cu p1·ilejul sip:iturilor sistematice efectuate in cadrul aşezării dacice fortificate
din punctul „Stc11ca", situat pe malul Dunării intre Liubcova şi Berzasca, a apărut
şi ceramic.1 hallstattiană. o parte fiind ornamentată în stilul caracteristic culturii
Basarabi. Jn cadrul staţiunii, nu s-au putut observa însă urmele vreunui nivel de
locuire hallstattian. Probabil că materialul în cauză a fost adus - odată cu pămin
tul din care s-au ex<:'cutat terasări în cadrul aşezării dacice - dintr-un punct care·
nu poate fi dc>ocarndată precizat, dar aflat în a.propierea staţiunii menţionate, fapt
care ne indică totu'?i existenţa unei staţiuni de tip Basarabi în această zonă 2 i. Materialul sP afl:'i la l\luz. Heşiţa.

l\loldorn Nouă, jud. Caraş-Severin).
a) Cu ocazia CL'rcetărilor efectuate de colectivul Porţile de Fier I, pe insula
(0.'itroi·, Insula Decebal) de la Moldova VechP a fost săpată in mai multe campanii - se pare, însă, că numai parţial - şi o necropolă tumulară cu rit de inmormintare mixt (inhumaţie şi incineraţie), in cadrul căreia au fost descoperite - ală
turi de un bogat im·entar metalic şi materiale de tip Basarabi. Rezultatele acestor
cerc<'tliri au rămas - din p.kate dl' prea multă vreme, dacă ţinem cont de importanţa lor apartP în studiul dP ansamblu al culturii Basarabi încă inedite::".
b) ln urma unor sondaje şi cercetări de suprafaţă efectuate in anii 1982-1983,
dP cătr<> un colecti\· de la Muz. Reşiţa, au fost descoperite citeva fragmente ceramice Basarabi pe malul Dunării. în dreptul localit.1ţii Moldova Vcche2t1• Este vorba,
probabil, de o a-;;Pzare aparţinind purtătorilor acPslei culturi.
17-IB. Moldova \'erhe

lfl. Pescari (jud.

(oraş

Caraş-Severin).

In hotarul acestei comune, la „Gaura Uuodiţei", V.
şi o locuire aparţinind culturii Basarabi. Lipsesc alte

1972,

20. Remetea

Pogăniri

(corn. Firliug, jud.

Boroneanţ
precizărf 111 •

a cercetat, în

Caraş-Severin).

Cercetările arlwologice efrctuate in peri metrul aşezării hallstattiene fortificate
de pe dealul „Păscoani", au scos la i\'eahl şi ceramică aparţinind culturii Basarabi.
Din puţinele materiale şi informaţii publicate se pare că această aşezare are mai
multe nin·le de locuire, existenţa ei continuîndu-se, probabil, pină în Hallstattului
tirziu. Nu se poate preciza incli - pinti la o publicare mai amplă a cercetărilor de

aici - care este relaţia dintre fortificaţie
rialul descoperit se află la Muz. Lugoj.
21. Rt>metra Mare (jud.

şi

ni\'elele de locuire ale

aşezării:i 1 .

Mate-

Timiş).

In punctul „Gomila lui Gab01·", din hotarul acestei localităţi, a fost identificată
o aşezarP aparţinind purtătorilor culturii Basarabi, suprapusă de o alta feudală
Cercetare de suprafaţă efectuată de M. Rusu şi
Informaţiile ne-au fost oferite de FI. Medeleţ, căruia îi
27
M. Gumă, în StComC, IV, 1982, p. 169-170.
26

28

FI. Medeleţ, în anul 1980.
aduc cuvenitele mulţumiri.

Ibidem, p. 170.

29 Informaţii

primite de la O. Bozu şi D. Ţeicu, cărora le mulţumesc şi pentru
posibilitatea de a studia materialul descoperit.
30
S. Morintz, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 384.
31 Cf. I. Stratan, în Flamura, nr. 2610, Reşiţa, 7 aprilie 1973, p. 3, idem, în
Materiale, VII, 1961, p. 165. Materialul ceramic cu decor Basarabi este total inedit.
Datorez recunoştinţă lui I. Stratan pentru permisiunea de a-l studia şi desena
parţial.
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timprie. Perimetrul ambelor aşezări este înconjurat de un şanţ semicircular. Acesta
pare a fi însă mai curînd o albiere naturală, reprezentînd un braţ mort al rîului
Bega.
In anul 1072, FI. Medcleţ a săpat în interiorul staţiunii un bordei hallstattian
de formă rotundă. In centrul său a putut fi observată gaura unui stilp de susţinere
a acoperişului. Alături de ceramică, care pare să aparţină unei faze mai timpurii
a culturii Basarabi (pl. II-VI), în interiorul acestui bordei a fost descoperită şi o
unealtă fragmentară din lut, folosită la realizarea ornamentelor imprimate de pe
ceramica din categoria fină (pl. XXXIl/lf!. Materialul se află la :Muzeul Banatului
Timişoara.

22. Sînnicolaul Mare (jud. Timiş).

Din colecţia Kuhn (aflată actualmente la Muz. Banatului. Timişoara) provin mai
multe fragmente ceramice de tip Basarabi, avînd decorul incrustat cu substanţă
albă. Acestea au fost descoperite întîmplător în perimetrul localităţii, pe malul
Arancăi. Lipsesc alte precizărfl 3 •
23. Sviniţa (jud. Mehedinţi).
Punctul numit „Piatra Ilişovci" reprezintă un bot de terasă aflat în prezent
aproape permanent sub apele Dunării. El se află situat în hotarul comunei Sviniţa,
în apropierea limitei dintre judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin.
In primăvara anului 1981, cu prilejul unei scăderi a nivelului Dunării, aici a
fost descoperit un bogat material ceramic aparţinînd culturii Basarabi în asociere
cu mai multe obiecte din bronz şi fier, respectiv două fibule fragmentare
(pl. XXXI/I, 2), fragmentul unui cuţit de fier (pl. XXI/3), o brăţară întreagă, o bră
ţară fragmentară şi alte cinci fragmente de ,brăţări din bronz (pl. XXI/4-10).
Obiectele din metal aparţin aceluiaşi context cultural cu ceramica. Se presupune
existenţa unei necropole în acest punct 34 • Materialul amintit mai sus se găseşte la
Muz. Reşiţa. Din acelaşi lot mai fac parte cîteva fragmente de sîrmă din bronz şi
o perlă din acelaşi material, obiecte care nu au fost publicate împreună cu celelalte
piese35 •
Ulterior, în acelaşi loc, au mai fost scoase la iveală alte cîteva obiecte de metal, aparţinind aceleiaşi perioade, şi anume: o fibulă fragmentară, cu miez de fier
învelit în bronz, un fragment de brăţară din bronz, un nasture din bronz cu calotă
ajurată şi mai multe fragmente de sîrmă din bronz cu secţiunea rotundă. Aceste
materiale, au ajuns la Muz. Transilvaniei, Cluj-Napoca 3r..

24-25. Valea Timişului (corn. Buchin, jud. Caraş-Severin).
a) lncepînd din anul 1976, în punctul numit „Rovină" din hotarul localităţii
Valea Timişului se întreprind săpături sistematice avînd drept obiectiv cercetarea
unor aşezări suprapuse, din diverse epoci, printre care şi o aşezare din prima epocă
a fierului, aparţinînd purtătorilor culturii Basarabfl 7•
Staţiunea se află situată pe marginea unei terase, la aprox. 2,5 km. NNV de
satul Valea Timişului şi 1,5 km. ·ENE de comuna Buchin. In perimetrul staţiunii
a fost construit în anii 1976-1977 un saivan. Fundaţiile acestuia au distrus - aşa
cum am putut constata pc teren - cel puţin două complexe de locuire aparţinînd
aşezării Basarabi, complexe care nu au mai putut fi cercetate ulterior nici măcar
parţial. Lucrările de îmbunăt:1ţiri funciare efectuate în zonă, precum şi redeschide:i 2 Informaţii primite de la FI. Medcleţ, căruia îi mulţumesc şi pentru faptul
de a-mi fi permis studierea şi publicarea unui lot de materiale descoperite în acest
comp.ex.
:i3 FI. Medeleţ-L. Kakucs, ln legătură cu unele vechi descoperiri arhcolouice
inedite din zona Sînnicolaul Mare, aflate în fosta colecţie Kuhn, comunicare prezentată în cadrul simpozionului „tn memoriarn Constantin Daicoviciu", Caransebeş, 26-27 martie 1978.
34
M. Gumă, în StComC, IV, 1082, p. 155-171.
3
~' Acestea vor fi publicate de către T. Soroceanu. Vezi nota următoare.
::e T. Soroceanu-1. Dragomir, D<'pozitul de bronzuri ele la Piatra Ilişovei, comunicare prezentată la sesiunPa ştiinţifică „Continuitate multimilenară", Cluj-Napoca,
27-28 mai 1983. Se află sub tipar în Acta MN, XXI, 1984.
37
M. Gumf'i-N. Gumfi, în Hanatica, IV, Hl77, p. 45-67.
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rea unei mine de cărbuni aflată în imediata apropiere a staţiunii, pun sub semnu]
întrebării continuarea cercetărilor din acest punct în anii care vor urma.
Prin in-termediul săpăturilor arheologLce efectuate pînă în prezent, în cadrul
aşezării Basarabi din acest punct au putut fi cercetate un număr de li locuinţe
(bordeie, semibordeie sau locuinţe de suprafaţă) şi mai multe gropi, ceea ce confer:1
aşezării hallstattiene de la Valea Timişului o importanţă cu totul aparte in cunoas~
tcrea modului de Yiaţă al purtătorilor culturii Basarabi. Marea majoritate a materialului arheologic descoperit în aceste complexe de locuire, sau în stratul de culturii al asezării hallstattiene, se compune mai cu seamă din ceramică. Celelalte
categorii de obiecte sînt relativ slab reprezentate. Dintre acestea se pot aminti: un
cutitas de fier cu lirnlxi la miner şi lama uşor curbat:'i. o \"erigă de bronz rotundă
î!! secţiune (ambck piese nu sint ilustrate în cadrul acestei lucr'1ri), citeva fusaiole
şi rişniţe de tip „zdrobitor", precum şi un obiect din lut ars pentru imprimarea ornamentelor pc ceramică (pl. XXXII/2). Grosimea medie a stratului de cultură din
prima epocă a fierului este de 0,25-0,:10 m. Observaţiile de stratigrafie vertical:i
nu au reuşit să permită diferenţierea clară a mai multor nivele in cadrul acestui
strat, cu atît mai mult cu cit nu s-au constatat suprapuneri directe ale unor complexe. Totuşi, există o serie de indicii stratigrafice care implică existenţa a cel puţin
a două faze in evoluţia acestc>i aşezări. Această constatare se bazează pe faptul că
unele complexe dP locuire se situează la baza stratului de cultură în timp ce altele
pornesc ele la limita superioară a acestuia. Acestora din urmă nu le corespunde însă
!:-.i un nivel de depunere separat şi cit de cit continuu în nici una dintre zonele
a~wzării. De altfel, şi analiza mat<'rialului ceramic descoperit in locuinţe confirmă
această constatar<'. căci el prC'zintă o seric de diferenţieri tipologice care atestă că
durata de existC'nţă a aşezării de la Valea Timişului - „Rovină" corespunde fazelor dezvoltată şi, respectiv, tirzie (pl. XXXIII-XXXIV) ale culturii Basarabi. Mai
mult, puternicele tradiţii de tip Insula Banului întîlnite in cadrul ceramicii descoperite intr-una dintre primele locuinţe cercetate, şi care nu mai apar în nici unul
din celelalte complexe de locuire cunoscute aici, poate permite încadrarea acesteia
chiar într-o fază timpurie a culturii.
Intregul material arheologic descoperit ca urmare a cercetărilor efectuate în
punctul „lloz:i11ă" st• afl<'i la Muz. RC"şiţa.
b) Pe aceeaşi l<'rasă, in punctul numit „Rit", la aprox. 1 km. sud de aşezarea de
la „Ro\·ină" au fost descoperite, in urma unor cercetări de suprafaţă efectuate în
anii l'l7G-lfl77, mai multe fragmente c<'ramica Basarabi şi un fragment dintr-o
1>1·.'iţar:'I de pastă sticloasti. L('ramica este tipică fazei dezvoltate a acestei culturi.
l\laterialul se găse:;;tc la Muz. Reşi\a 38 •
2fl. Vlrldia (Jud. Caraş-Severin).
Pc dealul „Chilii", din raza acestei comune, a fost identificată şi cercetată timp
de mai mulţi ani o aşezare hallstattiani1. După informaţiile primite de la autorul
săpăturilor, aici ar fi apărut şi ceramică Basarabi. Avînd in vedere că în zona cercetată stratul de cultură este puternic deranjat de lucrările agricole, nu s-a putut
preciza, incă, dacă aşezarea in cauză are mai multe nivele şi nici cărei faze din
evoluţia culturii ii aparţin fragmentele ceramice cu decor de tip Basarabi, descoperite totuşi in număr redus. Săpăturile fiind in curs de desf~urare, rămîne ca
cercetările \'iitoare şi prelucrarea întregului material descoperit să ne aducă lămu
riri în acest sens 39• Materialul arheologic descoperit se află în totalitate la Muz.
Reşiţa.

27. Vrăniuţ (cam. Răcăşdia, jud. Caraş-Severin).
•
Prin cercetări de suprafaţă, in punctul' numit „Iagodărie", au fost identificate
urmele unei aşezări din prima epocă a fierului, în perimetrul căreia. au fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturii Basarabi 40 • Materialul se află la Muz.
Reşiţa.

38
39

punct.
40

M. Gumă în StComC, II, 1977, p. 261.
Informaţii primite de la E. Iaroslavschi, c~l care a efectuat săpături în acest
M. Gumă, în StComC, II, 1977, p. 261, pl. IV/7.
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În cele ce urmează, vom încerca să subliniem - prin analiza sintetică
a principalelor vestigii aparţinînd culturii Basarabi, cunoscute pînă în
prezent pe teritoriul bănăţean - care sînt elementele fundamentale prin
care se caracterizează descoperirile menţionate în repertoriul de mai sus
~i, desigur, unele dintre implicaţiile pe care acestea le pot avea asupra
cadrului problematic mai larg al întregii culturi Basarabi.
Stratigrafia aşezărilor. O primă observaţie care se cuvine a fi făcută
aici este cea referitoare la grosimea stratului de cultură constatat în diversele staţiuni aparţinînd culturii Basarabi din Banat. După cum a reieşit şi din repertoriul descoperirilor, în majoritatea punctelor menţionate
nu există date precise de stratigrafie verticală. Excepţie fac doar cîtc\·8.
puncte în care grosimea stratului sau nivelelor de depunere aparţinînd
acestei culturi este următoarea: 0,25-0,30 m la Valea Timişului - „Rovină", 0,20-0,25 m la Ilova şi 0,15-0,20 m la Gornea „Ţărmuri" (nivelul superior al aşezării hallstattiene).
Este, deci, cît se poate de clar că locuirea acestor aşezări a fost relaViv de scurtă durată, fapt care nici nu este de mirare în cazul unei culturi a cărei întreagă perioadă de existenţă nu parc să depăşească 150 ani.
Pe de altă parte, se cuvine subliniat şi faptul că nici unul din aceste
puncte nu prezintă o stratigrafie „etalon" care să ilustreze întreaga evoluţie a culturii Basarabi din Banat, în ciuda faptului că aşezarea de la
Valea Timişului se apropie cel mai mult de acest deziderat. De aceea, pentru o reconstituire cît de cît completă a întregii evoluţii a acestei culturi
trebuie folosite mai ales datele oferite de stratigrafia comparată a aşeză
rilor cele mai bine cercetate pînă în prezent.
Deosebit de importantă, pentru începutul culturii Basarabi şi raporturile sale cronologice cu orizontul cultural imediat anterior din zonă,
este situaţia surprinsă în cadrul aşezării hallstattiene de la Gornea „Ţărmuri", unde nivelul superior (care poate fi atribuit fără nici un dubiu culturii Basarabi) supr8.pune direct, fără vreo întrerupere stratigrafică sau cronologică, un nivel cu materiale de tip Gornea-Kalakaca (orizontul Bosut III a), avînd o grosime de 0,20-0,25 m. Analiza materialul;ui descoperit în nivelul superior al acestei aşezări şi în cele două complexe închise cercetate (o locuinţă de suprafaţă la Ţărmuri şi o groapă
la Pod Păzărişte, aceasta din urmă străpungînd nivelul cu materiale de
tip Gornea-Kalakaca) confirmă relaţia stratigrafică constatată, conducînd
spre încadrarea nivelului superior de la Gornca - „Ţărmuri" într-o
fază timpurie a culturii Basarabi.
O situatie
. asemănătoare a fost observată si în cadrul asezării de Ia
Iaz - „Dîmb", unde o groapă cu materiale Basarabi străpunge un strat
subţire conţinînd material ceramic pre-Basarabi, cu elemente cnracteristice grupelor Insula Banului şi Gornea-Kalakaca.
ln cazul aşezării de la Remetea Mare - „Gomila lui Gabor", deşi
nivelul Basarabi este puternic deranjat de lucrările agricole şi completx:ele feudale timpurii, se pare că acesta suprapune o staţiune hallstattiană timpurie, datată deocamdată aprox. în sec. XI î.e.n. 41 , fără ca aceasta

.

41

Informaţii

FI. Medeleţ.
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să implice desigur - şi o continuitate cronologică neîntreruptă între
cele două aşezări 42 .
Deşi nu poate constitui un argument sigur de natură stratigrafică 1 trebuie să amintesc aici şi faptul că pe nivelul de incendiere al unei locuinţe cercetate în aşezarea hallstattiană timpurie de la Remetea Mare „Gomila lui Pituţ" (aprox. sec. X-IX î.e.n.), a fost descoperit un fragment ceramic de tip Basarabi 41 .
De asemenea, fără a dispune de date stratigrafice precise, menţionez
că şi pentru staţiunea de la Remetea Pogănici se susţine existenţa unui
nivel inferior conţinînd ceramică exclusiv canelată 44 .
!n cazul staţiunilor de la Valea Timişului şi Ilova, relaţiile stratigrafice sînt irelevante pentru raportul dintre orizontul culturii Basarabi şi
cel care-l precede nemijlocit din punct de vedere cronologic, căci în
ambele puncte descoperirile de tip Basarabi suprapun aşezări aparţinînd
grupului Balta Sărată din perioada mijlocie şi tîrzie a epocii bronzului.
Trebuie remarcat, totuşi, că unul dintre bordeiele cercetate în cadrul
;1~c·zării de la Valea Timişului (B 1) conţine material ceramic de evidentă
tradiţie Insula Banului, ceea cc constituie un indiciu pentru încadrarea lui
în faza timpurie a culturii Basarabi. Din păcate, nu există şi o confirmare
stratigrafică a poziţiei sale timpurii în cadrul aşezării, deoarece chiar
în acea zonă - stratul de cultură hallstattian este deranjat de lucrările
drumului roman (care suprapunea parţial aceste complexe), iar în restul
perimetrului ocupat de aşezare nu s-a reuşit separarea unui nivel care
să conţină ceramică cu decor identic aceluia din bordeiul menţionat 4 ;;.
Ţinînd cont şi de faptul că nici locuinţelor din faza mai tîrzie a aşe
zării Basarabi de la Valea Timişului nu le corespunde un nivel continuu
de depunere arheologică, se impune constatarea că stratul de cultură al
aşezării din acest punct (exclusiv complexele de locuire menţionate) aparţine aproape în totalitate fazei mijlocii de dezvoltare a acestei culturi,
prin grosimea sa 0,25-0,30 m) fiind cca mRi consistentă depunere aparţinînd acestei faze a culturii Basarabi din Banat.
In ceea ce priveşte raportul acestei culturi cu orizontul hallstattian
tîrziu din Banat, datele stratigrafice existente sînt, de asemenea, extrem
de reduse numeric, iar acolo unde există eventual în teren sînt încă insuficient precizate în publicaţii.
Astfel, la Valea Timişului, în complexele de locuire care pornesc de
la limita superioară a stratului de cultură, ornamentarea specifică (în special, decorul imprimat şi incizat) este tot mai rar întîlnită, apărînd în
schimb forme ceramice şi ornamente care anunţă deja pe cele caracteristice fazelor timpurii ale grupului Ferigile, fapt care indică apartenenţa
lor la o fază tîrzie a culturii Basarabi. Este drept că la Valea Timişului
este reprezentat probabil doar începutul acestei faze, ţinînd cont de inexistenţa unui nivel continuu care să corespundă acestor complexe.
42

Intre orizontul aşezării hallstattiene timpurii de la Remetea Mare - Gomila
lui Gabor" (Ha.A 2 ) şi cel al aşezării Basarabi din acelaşi punct există un spaţiu

cronologic căruia îi corespunde - măcar parţial în zona de nord a Banatului orizontul aşezării hallstattiene timpurii de la Remetea Mare - „Gomila lui Pituţ"
(aprox. Ha B 1-B 2).
43 Informaţii Fl. Medeleţ.
44 Vezi, supra, nota 31.
45 M. Gumă-N. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 48-49, pi. IV.
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Pe de altă parte, şi în cadrul aşezării hallstattiene fortificate de la Remetea Pogănici sînt menţionate materialele ceramice de tip Ferigile-1 6 ,
poziţia stratigrafică a acestora nefiind încă bine precizată.
Ca atare, în ciuda penuriei de date stratigrafice, dar ţinînd cont şi de
apariţia unor descoperiri foarte apropiate de acelea ale grupului Ferigile
la Brebu-li, Moldova Veche 48 şi Ieselniţa 49 se poate accepta - cu mari
şanse de a fi în concordanţă cu realitatea istorică că, cel puţin în zona
piemontană a Banatului, orizontul culturii Basarabi se continuă printr-un
orizont cultural asemănător - dacă nu chiar identic - cu acela aparţi
nînd grupului hallstattian tîrziu de tip Ferigile 50 •
În sfîrşit, pentru a încheia prezentarea elementelor stratigrafice oferite
de cercetarea aşezărilor Basarabi din Banat, se impune a fi reliefate cîteva
constatări de ordin mai general, oferite de datele pe care le deţinem pînă
în prezent.
O primă observaţie se desprinde din locuirea de scurtă durată a aşe
zărilor. Coroborată cu apartenenţa la faze diferite de evoluţie a majorităţii punctelor cu descoperiri Basarabi din Banat, această observaţie pare
să ne indice o mobilitate accentuată în spaţiu a purtătorilor acestei culturi, cu deosebire în fazele sale mai timpurii. Deşi implicaţiile unei asemenea constatări de abia acum înainte urmează a fi studiate în toată
complexitatea lor, se pare că pot fi legate în primul rînd de circumstanţele în care s-a petrecut geneza acestei culturi, ca şi de unele motivaţii
de natură economică (clim ar fi, de exemplu, locul important ocupat de
creşterea vitelor în cadrul acestor comunităţi).
în acel.aşi timp, datele stratigrafice arată deja cu destulă claritate că
orizontul culturii Basarabi urmează nemijlocit grupului Gornea-Kalakaca (Bosut III a) în sudul Banatului, grupului Insula Banului în sudPstul şi estul acestei regiuni, respectiv, grupelor evoluate ale complexului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată în nordul Banatului. După
cum vom ved2a în cele ce urmează, acestea sînt şi principalele componente culturale care au contribuit la geneza culturii Basarabi.
Şi pentru sfîrşitul culturii există, deci, cîteva indicii privind evoluţia
sa în zona deluroasă a Banatului spre manifestări culturale asemănătoare
acelora de tip Ferigile, în timp ce în zona de cîmpie a acestei regiuni nu
se cunosc-deocamdată elemente capabile să ilustreze evoluţia culturală
post-Basarabi.
Tipurile de habitat. Chiar şi la o simplă consultare a hărţii conţinînd
distribuţia punctelor cu descoperiri Basarabi pe teritoriul Banatului
(pl. I), majoritatea acestora reprezentînd aşezări, se poate constata că ele
se concentrează în zona principalelor cursuri de apă (Dunărea, Timişul,
Caraşul şi Bega) şi a afluenţilor acestora. Deşi, cel puţin pînă în prezent,
numărul staţiunilor din zona deluroasă este sensibil mai mare decît acela
din zona de cîmpie, cred că acest lucru nu trebuie neapărat interpretat ca
pe o predilecţie a purtătorilor culturii Basarabi pentru regiunea piemon4

AI. Vulpe, în MemAntiq, II, 1970, (Hl7 l), p. 192.
V. Leahu, în SCIV, 16, 1%5, 1, p. 159-lti2.
Material inedit în Muz. Reşiţa.
9
" M. Nica, loc. cit., p. 1:1-39, fig. 9-14, 15/2-8; 16/2-10; 17-22.
50
Ipoteza a fost, de altfel, emisă încă din 1970 de către Al. Vulpe, în McmAntiq,
II, 1970 (1971), p. 192.
r.
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a Banatului, căci este foarte probabil că situaţia actuală se datorează
,unui stadiu diferit de cercetare în cele două zone. Este de presupus că
cercetările viitoare vor fi de natură să modifice sensibil acest raport,
!chiar dacă ţinem cont numai de faptul că în celelalte zone ale ariei de
răspîndire a culturii Basarabi regiunile de cîmpie sînt dens locuite 51 •
Marea majoritate a regiunilor din Banat se află situate pe terasele
superioare ale văilor pe care le formează rîurile mai sus amintite. În general, înălţimile mai mari nu sînt locuite, observaţia fiind valabilă şi
pentru zona piemontană, unde singurele aşezări situate pe dealuri (puţin
înalte, însă) sînt cele de la Remetea Pogănici şi eventual, Vărădia. O situaţie asemănătoare se constată şi în cazul peşterilor, unica locuire de acest
1tip cunoscută cu certitudine pînă în prezent pe întregul teritoriu bănă
ţean fiind aceea de la Pescari „Gaura Livodiţei".
De regulă, aşezările menţionate în repertoriu sînt deschise, necunosdîndu-se pînă acum nici un caz de fortificaţie artificială care să fi fost
construită cu siguranţă de către purtătorii culturii Basarabi din Banat.
Excepţie de la această regulă ar putea face, totuşi, aşezările de la Remetea
M<.1re - „Gomila lui Gabor" şi Remetea Pogănici, fără a dispune însă de
date sigure pentru nici unul din aceste puncte. Astfel, la Remetea Mare,
dacă nu se poate vorbi de existenţa certă a unor lucrări de fortificare
artificială, prin locuirea unei insule create de Bega şi un braţ actualmente secat - al acestui rîu, sîntem puşi în faţa folosirii unor avantaje
naturale oferite de configuraţia terenului pentru a asigura protecţia aşe
zării. La Remetea Pogănici dispunem, în schimb, de observaţii arheologice concrete care atestă existenţa unor lucrări de fortificaţie artificială.
f'u toate acestea, nu se ştie încă sigur dacă ele pot fi datate în vremea
culturii Bas;:irabi, dacă este vorba de o fortificaţie post-Basarabi (respectiv, de orizont Ferigile) sau dacă aceasta reprezintă o fortificaţie hallstattiană timpurie refolosită de purtătorii culturii Basnrabi.
Oricum, situaţia din Banat nu se deosebeşte de aceea constatlltă în
rC'stul arealului ocupat de această cultură, căci şi aici - cu excepţia fortificaţiei de la Popeşti, care poate fi iarăşi o fortificaţie hallstattiană timpurie refolosită 52 - nu se mai cunosc cazuri sigure de aşezări fortificate.
In sfîrşit, referitor la structura aşezărilor, numărul şi tipurile de locuinţe din cuprinsul acestora, trebuie să subliniez faptul îmbucurător că datele puse la dispoziţie de cercetări1e arheologice din Banat depăşesc substanţial tot ceea ce se cunoştea pînă acum în acest sens pe întregul spaţiu ocupat de către purtătorii culturii Basarabi.
Desigur, .un loc aparte în acest context revine aşezării de la Valea Timişwui „Rovină", aici fiind cercetate pînă în prezent nu mai puţin
de 11 locuinţe de diverse tipuri 53 şi mai multe gropi.
în celelalte aşezări Basarabi din Banat au mai fost descoperite, de
asemenea, încă două locuinţe (una la Remetea Mare - „Gomila lui Gabor" şi alta la Gornea - „Ţărmuri") şi două gropi (Gornea - „Pod Pă
zărişte", respectiv, Iaz „Dîmb").
A se vedea hărţile de r.:ispindire a culturii, citate la nota 6.
Al. Vulpe, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 105-106.
53 Planurile şi prufilele unora dintre ele au fost deja publicate (M. GumitN. Gumă, în Banatica, IV, 1977, pl. IV-V. Celelalte urmează a fi publicate integral - împreună cu materialul arheologic conţinut - după încheierea cercetă
rilor, într-un viitor studiu monografic dedicat staţiunii de la Valea Timişului.
51

52
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Pe baza acestei documentaţii, s-a putut constata că principalele categorii de locuinţe folosite de purtătorii culturii Basarabi în Banat au fost
bordeielefi\ semibordeiele şi locuinţele de suprafaţări 5 .
Bordeiele au, în general, groapa bine adîncită în pămînt şi fundul uşor
albiat. în unele cazuri (Valea Timişului), acesta este podit cu pietriş mă
runt sau piatră de rîu de dimensiuni mai mari. Cele descoperite la Valea
Timişului (în număr de cinci) au o formă rotundă, ovală sau pătrată cu
colţurile uşor rotunjite. Unul dintre bordeiele de formă pătrată cercetate
în acest punct mai păstra, la colţuri, gropile unor stîlpi de susţinere relativ subţiri. Tot aici a fost descoperit ~i un bordei cu două alveole. De asemenea, ld Remetea Mare - „Gomila lui Gczbor", singurul complex de
locuire cercetat din cadrul aşezării Basarabi este reprezentat de un bordei
oe formă rotundă, în centrul căruia s-a descoperit şi groapa unui stîlp
de susţinere a acoperişului. Tot aici trebuie remarcat şi faptul că majoritatea bordeielor (în special cele de formă rotundă) sînt de dimensiuni
relativ mici. De obicei, în interiorul acestui tip de locuinţe nu au fost
descoperite vetre de foc, cu excepţia unui singur caz de la Valea Timi~ului, unde se supoziţionează prezenţa unei vetre pe baza fragmentelor
pe care acesta le conţinea.
Semibordeiul, reprezentînd de fapt o variantă a locuinţei de suprafaţă, avînd spaţiul de locuit uşor adîncit sub nivelul de călcare, este documentat pînă acum doar în cadrul aşezării de la Valea Timişului. Locuinţele de acest tip sînt, în general, de dimensiuni mai mari decît bordeiele, cu o formă aproximativ dreptunghiulară şi au o singură încăpere.
Cele mai multe au avut la bază un strat subţire de pietriş mărunt, bine
bătătorit. Ele prezintă o structură ceva mai complexă. Astfel, două dinlre acestea au fost prevăzute cu cîte un cuptor dispus în colţul locuinţei,
la una dintre ele existînd în plus şi o vatră de formă rotundă plasată în
centrul încăperii. În alt caz, a fost descoperită şi groapa unui stîlp central de susţinere a acoperişului, în timp ce vatra - tot de formă rotundă a fost dispusă în afara semibordeiului.
Locuinţele de suprafaţă propriu-zise sînt reprezentate prin numai două
complexe, descoperite la Valea Timi~ului şi, respectiv, la Gornea - „Ţăr
muri" (cu menţiunea că această locuinţă a fost doar parţial cercetată).
Ambele aveau podeaua - alcătuită dintr-un pat de pietriş bine tasat,
peste care s-a aplicat un strat de lutuială. Locuinţa de la Valea Timişului
a avut cu siguranţă o formă dreptunghiulară, cea de la Gornea - „Ţăr
muri" fiind, probabil, de acelaşi tip. In nici una dintre ele nu s-a constatat
existenţa mai multor încăperi şi nici prezenţa unor vetre sau fragmente
de vatră.
După cum am arătat mai înainte, în aşezările Basarabi din Banat au
fost descoperite şi cîteva gropi. Spre deosebire, însă, de unele gropi cunoscute în aria acestei culturi, al căror caracter ritual pare foarte probaUn bordei Basarabi a mai fost descoperit şi în Transilvania, la Aiurl, (jud.
Alba), în punctul „Cetăţuia", cf. H. Ciugudeanu, Zoe. cit., p. 8, fig. 3.
55
Locuinţele de suprafaţă şînt cele mai bine reprezentate în cultura Basarabi.
La Popeşti - „Novaci" a fost cercetată şi o locuinţă - „cenuşar", cf. Al. Vulpe,
în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 106-107.
54
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bi156 , în staţiunile bănăţene rostul lor a fost mai curînd acela de depozitare a resturilor menajere provenite din activitatea cotidiană sau de la
curăţirea periodică a locuinţelor, căci inventarul acestora nu conţine nici
u:n fel de elemente care să permită interpretarea lor ca gropi rituale.
Ele au, de regulă, pereţii drepţi şi fundul uşor rotunjit. O singură groapă
de la Valea Timişului a avut pereţii cuptoriţi, ceea ce ar putea constitui
un eventual argument pentru destinaţia sa iniţială ca groapă de provizii,
care a fost transformată ulterior în groapă de resturi menajere.
Tot în staţiunea de la Valea Timişului au mai fost scoase la iveală
tntă două complexe arheologice care se detaşează de celelalte printr-o
serie de particularităţi ce se cuvin a fi amintite.
Primul dintre ele este reprezentat de o groapă de dimensiuni mai
mari, cu gura rotundă şi fundul albiat, puţin adincită în pămînt. In interiorul său au apărut fragmente ceramice, cărbune şi cenuşă, precum şi
citeva măsele extrem de friabile, care ar putea să provină de la un craniu de cal aşezat pe fundul gropii 5 ;. Gura acesteia a fost căpăcuită cu un
dop compact de chirpic ars, care nu reprezintă în nici un caz resturile
unor pereţi de locuinţă prăbu~iţi în groapă. Toate aceste elemente mă
U-Weamnă să o in'tPrpret('z ca pe un complex de caracter ritual, fără a
avea însă o siguranţă deplină in acest sens.
In cel de-al doile;.1 caz C''itc vorba tot de o groapă de formă rotundă,
cu µcreţii drepţi, şi puternic adincită în pămînt. Fundul său era plat,
avînd dispusă o vatră de formă rotundă în zona centrală. în jurul său au
fnst descoperite mai multe fragmente de chirpic care, eventual, pot să
provină de la o locuinţă de suprafaţă puternic distrusă, despre forma şi
dimensiunile cărC'ia evidPnt că nu se mai poate şti nimic. Cea mai apropiată analogie, în timp şi spaţiu, pentru acest gen de groapă „instalaţie de încălzire" poate fi găsită, deocamdată, într-o fază mai tîrzie a complexului cultural hallstattian cu ceramică canelată, de tip Gava-Holihrady·-·8.
ln fine, din prezentarea tipurilor de habitat ale comunităţilor Basarabi din Banat, se poate desprinde măcar o constatare de ordin mai general. Este vorba de faptul că marea majoritate a a;şezărilor nu au fost fortificate, ceea ce arată că perioada istorică în care se plasează cultura Basarabi il fost relativ calmă pentru meleagurile bănăţene şi, în acelaşi timp,
că purtătorii acestei culturi nu s-au aşezat într-un mediu ctno-cultural
străin.

Este vorba, in special, de acelea descoperite la Popeşti - „Novaci", şi VerCf. Al. Vulpe, în MemAntiq, li, 1970 (1971), p. le4; idem, in Dicţtonar de i.-.;torie vecl1e a României, Bucureşti, 1976, p. 83. Cea de la Alba Iulia - „Lumea
Nouă" pare să fie mai degrabă un mormint (H. Ciugudeanu, loc. cit., p. 13-14,
fig. 6). Tinind cont de numeroasele analogii ce există între aceste vase şi cele
din nivelul inferior de la Gornea - „Tărmuri" şi „Pod Păzărişte", ca şi in aşeza
rea de la Gornea - „Căuniţa de Sus" (M. Gumă, în Banatica, V, 1979, pl. IVXXIII, XXXVII), acest complex pare să aparţină mai curind unei faze timpurii a
culturii Basarabi.
57
Din cauza acidităţii ridicate a solului, în întreaga staţiune de la Valea
Timişului (indiferent de epocă) nu s-a păstrat nici un fragment faunistic, cu excepţia acestor măsele.
58
Asemenea „sisteme de încălzire" sau „gropi-cuptor" au fost descoperite in
~şezările de la Somotor şi Mahala. Cf. G. I. Smirnova, în MIA, 150, 1969, p. 28;
idem, in SCIVA, 25, 1974, 3, p. 365.
56

biţa.
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Principalele categorii de vestigii ale 1culturii materiale
Din cercetările întreprinse în cadrul staţiunilor Basarabi de pe teritoriul Banatului a rezultat o mare cantitate de material arheologic, din
componenţa căruia se detaşează în primul rînd ceramica şi piesele de
metal. Pe lingă acestea, au mai fost descoperite şi alte cîteva obiecte realizate din lut ars şi piatră.
1. Ceramica, este, de departe, cea mai importantă şi mai bogat reprezentată categorie de vestigii a culturii materiale, nu numai din punct de
vedere cantitativ şi tipologic, dar şi prin informaţiile istorico-arheologice
pe care le oferă cercetătorului. Este lucrată, în totalitate cu mina.
Sînt bine reprezentate în descoperiri, atît categoria ceramicii grosiere,
de uz comun, cît şi cea fină sau semifină, cu destinaţie mai diversă.
Ceramica grosieră este realizată dintr-o pastă în amestec cu mult
nisip şi pietricele. Pereţii vaselor sînt relativ groşi, adesea uşor neteziţi,
şi prezintă în multe cazuri - urme puternice de ardere secundară atît
în interior cît şi în exterior.
La această categorie ceramică culoarea predominantă a vaselor este
cea brună, brun-cărămizie sau brun-neagră.
Repertoriul tipologic al acestora este deosebit de limitat. Fo1·ma absolut caracteristică - şi bine ilustrată în majoritatea aşezărilor Basarabi
din Banat - rămîne oala cu corpul mai ,mult sau mai puţin bombat, iar
gîtul uşor profilat şi arcuit spre exterior (pl. VII/I; XIV; XV; XVI/1-2,
5). O variantă a aceluiaşi tip o constituie vasele cu pereţii aproape drepţi
~i dispuşi oblic spre exterior, ceea ce le conferă un aspect tronconic. In
unele cazuri, recipientele sînt prevăzute cu toarte dispuse deasupra zonei
lor mediane.
Decorul se limitează la crestături oblice sau verticale pe buză şi la
brîuri orizontale în relief, simple, crestate oblic sau alveolate. Uneori,
•pe aceste brîuri în relief apar şi cîteva proeminenţe mici, aplatizate şi
alungite.
In sfîrşit, doar cîteva fragmente din această categorie ceramică prezintă un decor ceva mai complex, în timp ce numai la Valea Timişului se
cunoaşte un fund care provine de la un vas-strecurătoare realizat din
pastă grosieră.

Categoria ceramicii fine şi semifine - de asemenea, bogat reprezentată este realizată dintr-o pastă bine frămîntată, în amestec cu nisip
fin. Culoarea vaselor este cu deosebire brun-neagră şi neagră, mai rar
brun-gălbuie sau brun-cărămizie. De cele mai multe ori, suprafaţa lor
0stc puternic lustruită, cu observaţia că acest procedeu este folosit mai
frecvent în fazele timpurie şi mijlociP ale culturii. Tot pentru faza timpurie s-a putut constata, uneori, şi existenţa unui contrast între nuanţele de brun şi brun-cărămiziu ale suprafeţei interioare a pereţilor şi negrul intens, bine lustruit, de la exterior.
Cu unele excepţii, principalele tipuri dC' vase, executate din pnsFt fină
~i semifină sînt cele cunoscute în întreaga arie de răspîndirc a culturii
Basarabi.
Vasele pîntecoasc cu gîtul înalt, arcuit, ~i buza răsfrîntă l:l exterior
(de tipul folosit adeseori şi ca urnă funerc.iră) sînt de dimensiunile cele
mai diverse (mergînd de la exemplarele foarte mari pînă la cele miniahttps://biblioteca-digitala.ro
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turizate). Unele dintre acestea sînt bogat ornamentate (pl. XII; XXIX),
în timp ce altele sînt complet lipsite de decor (pl. XXI/7). Ornamentele
sînt plasate în special pe zonele cele mai vizibile ale vaselor, respectiv
pe faţa interioară a buzei, pe gît, precum şi pe zona maximului diametru
al acestora (inclusiv la contactul dintre gît şi corpul propriu-zis). De regulă, acest tip nu este prevăzut cu toarte. In schimb, la unele exemplare apar mici proeminenţe conice pe umăr (pl. V/2). Toate vasele din
această categorie au fundul drept.
Foarte apropiate ca formă sînt cănile prevăzute cu o toartă uşor supraînălţată pornind din buză. Corpul lor are o formă aproximativ rotundă,
uşor turtită, şi gîtul înalt cu buza puţin arcuită la exterior. De obicei,
toarta acestui tip de Yas este lăţită şi aproape triunghiulară în secţiune.
La marea majoritate a cazurilor cunoscute pină în prezent în Banat gura
este dreaptă, la fel ca şi în cazul marii majorităţi a celorlalte exemplare
cunoscute în cultura Basarabi 59 . In schimb pe teritoriul Munteniei (la
Popeşti, mai ales), au fost descoperite şi vase de acelaşi tip cu gura oblică,
probabil sub influenţa formelor ceramice similare din zonele sud-dunărc>neG0.

Ceştile, cu una sau două toarte, reprezintă o formă larg răspîndită. In
cadrul staţiunilor bănăţL·ne ale culturii Basarabi ele sint cunoscute în două
variante principale.
Prima dintre acestea o constituie ceştile - „căuc", cu un aspect oarecum tronconic, avînd pereţii arcuiţi uşor spre interior (pl. X/5; XVI/4).
De obicei, sint prP\"ăzute cu o toartă puternic supraînălţată, lăţită sau
faţetată longitudinal. In general cel puţin in cazul exemplarelor cunoscute pină acum - sint lipsite de decor.
Cca de-~1 doua variantă o rPprezintă ceştile cu corpul globular, şi gîtul
drept sau uşor evazat {pl. II/9; III,8; XVIII/11; XIX/10; XXV /6-8;
XXVII/I). Excmplan.•lc din aCL"astă categorie au una sau două toarte, de
asemenea mai mult sau mai puţin supraînălţate, lăţite sau faţetate longitudinal. Marea majoritate a ceştilor de acest tip sînt bogat şi variat ornamentate. ln faza mai tîrzic predomină decorul exclusiv canelat
(pl. XXXIII/2).
Străchinile sint, de asemenea, reprezentate prin două tipuri principalP.
O primă categoric - de altfel, cea mai numeroasă - o constituie cele
cu buza invazată (pl. VIII/2-3; IX; XI; XIII, etc.). Majoritatea sînt ornamentate pe buză şi pe umăr, fără ca cele lipsite de decor să constituie o
excepţie. Unele~ prezintă mici proeminenţe conice pe umăr. Un singur
fragment aparţinînd unui vas de acest tip, descoperit la Sviniţa, prezintă
o toartă orizontală pe umăr. El aparţine, probabil, unei faze mai tîrzii a
culturii.
Cel de-al doilea tip - mai puţin numeros <lecit primul - este reprezentat de strachina cu buza răsfrîntă la exterior (pl. V /3; VI; XXVII/2;
XXXIV). De cele mai multe ori este ornamentat pe partea superioară a
buzei sau pe zona de contact dintre aceasta şi cea bombată· a corpului.
s9 Al. Vulpe, în Dacia, N.S., IX, 1965, Abb. 6.·1, 14; VI. Dumitrescu, loc. cit.,
fig. 39/1-2; 40/1-2.
6o Al. Vulpe, in Dacia, N.S., IX, 1965, Abb. 6/6, 8. 'Este citat, in acest sens,
cazul cănii de la Tren (R. P. Bulgară); ibtdem, Abb. 4/5.

https://biblioteca-digitala.ro

Cultura BASARABI

81

Exemplarul de la Remetea Mare - „Gomila lui Gabor", - aparţinînd
fazei mai timpurii a culturii aBsarabi, prezintă pe marginea buzei o serie
de lobi atrofiaţi (pl. V/3). În faza tîrzie, decorul acestui tip de strachină
este realizat cu preponderenţă prin canelare (pl. XXXIV).
În fine, se cuvine a fi amintită aici Şi o apariţie deocamdată singulară. Este vorba de un fragment care provine din zona mediană a unui
vas dublu, de tipul „solniţă", descoperit în aşezarea de la Valea Timişului.

Se face remarcată, totodată, lipsa din staţiunile bănăţene ale culturii
Basarabi a vasului cu picior {„fructiera"), atît de bine reprezentat în Oltenia61, dar care este semnalat şi în alte regiuni ale ariei ocupată de această
cultură 62 •

Din aceeaşi categorie a ceramicii fine mai fac parte şi cîteva toarte
fragmentare, de tipul „ansa cornuta" (pl. II/l) sau cele prevăzute cu o
proeminenţă .în zona superioară (pl. II/2), fără a se cunoaşte însă cărui
tip de vas au aparţinut. Ele apar numai în faza timpurie a culturii, probabil ca·o moştenire de tip Insula Banatului 63 .
Ornamentarea ceramicii fine şi semifine este deosebit de bogată ~i
variată, fiind realizată cu ajutorul canelurilor, inciziilor şi imprimeurilor. De multe ori, pe acelaşi vas apar motive decorative complexe realizate prin asocierea tuturor acestor tehnici de ornamentare. De remarcat
complexitatea mai mare, precum şi asociaţia mai frecventă a acestor tehnici ornamentale, cu deosebire în primele faze ale culturii. Ornamentele
tele imprimate dispar aproape total în faza tîrzie, cînd se constată o folosire mai frecventă a decorului canelat, alături de care apar - mult mai
rar şi mai prost realizate însă - şi unele ornamente incizate. Aceasta
este, de altfel, şi motivul pentru care incrustarea cu substanţă albă a motivelor decorative incizate şi imprimate se întîlnesc aproape exclusiv numai în fazele timpurie şi, respectiv, mijlocie ale culturii.
Prin ştampilare au fost realizate şirurile de ornamente în formă de
„S"-uri înlănţuite, benzile paralele crestate sau haşurate (aşa numitul
„şnur fals"), dispuse orizontal, oblic sau în ghirlandă pe cele mai diverse
zone ale vaselor, imprimeurile „şnurate" care umplu spaţiile goale create
de marile spirale înlănţuite, realizate prin „pseudo-excizie" şi incluse într-o bandă mai lată, şirurile de puncte şi cerculeţe imprimate, ornamentele avînd o formă apropiată de aceea a literei „epsilon" sau şirurile de
mici semicercuri imprimate.
Motivele incizate alcătuiesc benzi haşurate care cruţă pseudo-excizii
în zig-zag sau în formă de spirală continuă, triunghiuri şi romburi haşu
rate, ghirlande, motivul în formă de „cruce malteză", mari spirale haşu
ra~ şi îmbucate, benzi paralele dispuse în forma literei „V", şiruri de
liniuţe, paralele dispuse oblic pe caneluri. în faza timpurie apar şi ornamente realizate din grupe de liniuţe scurte incizate.
61

De exemplu, la Verbiţa, Gruia - şi mai ales - Basarabi. Cf. D. Berciu, in
(Verbiţa); V. Pârvan, în Dacia, I, 1924, fig. 3/1 (Gruia);
VI. Dumitrescu, loc. cit., fig. 25/7-8; 29/1-2; 30; 31.
62
De exemplu, în Transilvania, la Obrcja - „ Tăul lui Filip" (jud. Alba). Cf.
H. Ciugudeanu, în Apulum, XIV, 1976, fig. 5/9.
83
S. Morintz-P. Roman, în SCIV, 20, 1969, 3, fig. 9/1; 12/6, 8; 14/II.

lstRom, I, p. 144, fig. 20/5,

6 -

Banatica -

voi. 7.
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Canelurile sînt dispuse cel mai adesea orizontal şi oblic pe umărul
waselor. Se cunosc şi modele mai complicate realizate tot prin canelare,
dispuse pe buza sau corpul vaselor.
Ca o observaţie generală referitoare la ceramica Basarabi din Banat,
trebuie subliniat faptul că nu se poate urmări, deocamdată, o evoluţie
clară în domeniul formelor pe diversele faze ale culturii, principalele
tipuri de vase fiind, de altfel, acelea moştenite din repertoriul tipologic
al grupelor culturale pre-Basarabi din Hallstattul timpuriu carpato-dunărean, cu deosebire cele caracteristice complexului cultural cu ceramică
canelată.

2. Piesele de metal constituie cea de-a doua categorie importantă a
vestigiilor de cultură materială descoperite în staţiunile bănăţene ale culturii Basarabi. Ele sînt realizate exclusiv din bronz sau fier şi reprezintă
- cu foarte puţine excepţii - podoabe sau alte accesorii de port (fibule,
brăţări, nasturi şi mărgele, C'tc.), precum şi piese de harnaşament (pandantive şi „psalii"'). Marea majoritate a acestor piese de metal provin din
complexP cu caractc:>r funerar (cele de la Moldova Veche - „Ostrov",
Sviniţa „Piatra Jlişovei" !;>i Jeşelniţa), foarte puţine fiind descoperite
în aşezări (cum sînt cele de la Valea Timişului - „Rovină").
Fibulele care pot fi atribuite cu destulă certitudine culturii Basarabi
sîn.t reprezentate - pină acum - numai dP cele trei exemplare fragmpntare descoperite la Sviniţa - „Piat1·a Jlişovei" 6 4, ilustrînd două variante· ale seriei mai largi de fibule cu două resorturi, corpul în formă de
arcuş şi placa piciorului în formă de „scut beotic" alungit sau de „clepsidră" (Zweischleif ige Bogenfibeln. mit •anduhrformiger Fu/3platte), avînd
cea mai mare concentrare de descoperiri în zona nord-vest balcanică, respectiv in jumătatea vestică a ariei de răspîndire a culturii Basarabi6 ;;.
Primei variante (varianta D, la T. Bader66 ), cunoscută în literatură şi
sub numele de tip Vace6 i, îi aparţin două dintre piesele de la Sviniţa
(pl. XXI/I), avind corpul realizat dintr-un miez de fier, cu secţiune
aproape pătrată, învelit într-o cămaşă de bronz cu „coaste~' transversale.
Datarea acestui gen de fibulă cu deosebire în secolul VII î.e.n. 08 este confirmată şi de analogiile cunoscute pe teritoriul României, în special cele
din necropolele de la Balta Verde 6!J şi BasarabF 0 sau din depozitele de la
Hunia 71 şi Ghidici 7:?, ca şi de încadrarea lor pentru zonele iugoslave înin StComC, IV, 1932, pl. VI/I. Al doilea exemplar este incă inedit
I. Dragomir, loc. cit.).
65 S. Gabrovec, in Godt§njak Sarajevo, (Extras), VIII, 1970, 6, p. 5-65; T. Bader, Ftbcln in Rumănien, in PBF, XIV, 6, Milnchen, 1983, p. 71 şi urm. Taf. 23-31;
47-49.
co T. Bader, op. cit., p. 81-B-1; Taf. 27/180-194; 28; 29/217-220, 222-223.
G7 F. Stare, Vac~. Ljubljana, 1!155, pl. XXIV-XXV.
68 T. Bader, op. cit., p. 84.
69
D. Berciu, E. Comşa, in Materiale, II, 1956, fig. 65; 69/l; 81/1-2; 84; 90/1;
3; 101/3; 110/5-6; 126/6; 127/1-3, 6-7.
70
VI. Dumitrescu, loc. cit., p. 214-215, fig. 22.'6-11.
.
71 O. Stoica şi V. Cioamă, in SCIVA, 26, 1975, 4, p. 561-565; M. P. Dimboviţa,
Depozitele de bronzuri din Romania, Bucureşti, Edit. Academiei, Hl77, p. 165 şi
pl. 402/12.
72
Al. Oancea, în SCIV, 23, 1972, 4, p. 537-552, pl. 416; AI. Oancea şi C. Măr
gărit Tătulea, în SCIV, 25, 1974, 2, p. 255; M. P. Dimboviţa, op. cit., p. 165, pl.·
400/17.
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tr-un orizont paralel cu faza Glasinac IV b (sfîrşitul sec. VIII - sec.
VII î.e.n.) 13 .
Cealaltă piesă de la Sviniţa (pl. XXXI/2) este realizată în întregime
din fier, are dimensiuni destul de mari si sectiunea arcului romboidală
(varianta B, la T. Bader74 ). Incadrarea s~ cron~logică este identică cu a
celorlalte fibule mai sus amintite, cele mai apropiate analogii de pe teritoriul României fiind exemplarele descoperite în necropola de la Balta
Verde75 •
Brăţările sînt executate din bronz în toate cazurile, fiind reprezentate
prin mai multe piese întregi sau fragmentare, descoperite tot la Sviniţa
(pl. XXXI/4-10) 76 • Ele au secţiunea planconvexă şi capetele uşor petrecute. Se pare că şi în necropola de la Moldova Veche - „Ostrov" au fost
descoprite mai multe exemplare de acelaşi tip 17 • După toate aparenţele,
cel puţin în cazul descoperirilor cunoscute pe teritoriul României, existenţa acestui tip de brăţară acoperă măcar intervalul Ha B 3-Ha D 1 , adică
perioada cuprinsă între sec. VIII - începutul sec. VI î.e.n. 78 • În funcţie
de contextul ceramic în care au apărut (faza mijlocie şi, poate, tîrzie a
culturii Basarabi), datarea pieselor de la Sviniţa se poate limita la sec.
VII î.e.n. 19 .
In acelaşi punct a apărut şi un nasture de bronz cu calotă semisferică ajurată. în concordanţă cu datarea celorlalte piese descoperite aici,
se impune plasarea lui tot în cursul seo. VII î.e.n., mai ales că un exemplar de acelaşi tip a fost descoperit recent la Cerneţi, în Oltenia, într-un
mormînt tumular de incineraţie aparţinînd fazei mijlocii a culturii Basarabi80. Trebuie avută în vedere, însă, o perioadă mai lungă de existenţă
pentru acest tip, dacă ar fi să ţinem cont numai de faptul că o piesă
similară (neajurată, însă) a apărut şi în mormîntul colectiv nr. 2 de b
Gomolava (R. S. F. Iugoslavia), într-un mediu cultural de tip Gornea Kalakaca a cărui datare în Ha B 2-B 3 (seo. IX - începutul sec. VIII î.e.n.)
se impune actualmente 81 .
Din aceeaşi descoperire provine şi o mică perlă din bronz de formă
bitronconică. Ea se pretează mai puţin la o încadrare cronologică precisă,
desi - în functie de context - trebuie datată tot în sec. VII î.e.n. Piese
si~ilare ca for~ă, dar realizate din sticlă sau caolin, au apărut şi în necropolele de la Balta Verde şi Basarabi82 •
Tot un obiect de podoabă pare să fi fost şi fragmentul torsadat (pl.
XXX/ 1), din bronz, descoperit în nivelul superior al aşezării de la Gornea - „Ţărmuri". Probabil că este o bucată dintr-un „torques", care treAl. Oancea, loc. cit., p. 549 şi nota 52.
T. Bader, op. cit., p. 79-80, 84 şi Taf. 26/166-176; 48.
7
:• D. Berciu, E. Comşa, loc. cit., fig. 61/4-5; 100/5; 120, 3.
76 M. Gumă, în StComC, IV, 1982, pl. IV/4-10.
77
Am putut vedea personal cîteva exemplare de acest tip, provenind din necropola menţionată, în depozitul Muz. din Drobeta-Tr. Severin. Piesele sînt inedite.
78
M. Gumă, în StComC, IV, 1982, p. 169 şi nota 41.
?J
74

'

9

Ho

Ibidem.

Material inedit în Muz. din Drobeta-Tr. Severin. Am putut vedea această
colegului

piesă împreună cu materialul ceramic descoperit aici, graţie amabilităţii
Gabriel Crăciunescu. Ţin să-i mulţumesc şi cu acest prilej.

P. Medovic, op. cit., p. 102-103, M. Gumă, în SCJV A, 32, 1981, 1, p. 55.
D. Berciu, E. Comşa, loc. cit., fig. 66/3; 89/1, 8, 10; VI. Dumitrescu, loc. cit.,
fig. 23, 3.
81

82
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buie datat în sec. VIII î.e.n., ţinînd cont că nivelul respectiv de la Gornea - „Ţărmuri" aparţine unei faze timpurii a acestei culturi.
Pandantivul circular de bronz ( Ringanhănger) descoperit în acelaşi
nivel al aşezării de la Gornea - „Ţănnuri" (pl. XXX/2), reprezintă foarte
probabil un accesoriu de harnaşament, fiind unul dintre cele mai caracteristice produse din metal ale culturii Basarabi63 • Deşi exemplarul menţionat trebuie datat mai curind în sec. VIII î.e.n., majoritatea pieselor
de acest tip se plasează în cursul sec. VII î.e.n., în funcţie de analogiile
cunoscute la Sofironievo 84 şi Basarabi 85 sau în depozitele de la Hunia86 şi
Ghidici 8 i.
Din aceea.şi categorie a pieselor de harnaşament face parte şi „psalia''
de fier cu cap de cal (pl. XXX/3) descoperită pe suprafaţa mantalei de
piatră a Turn. 1 de la Ieşelniţa 88 . Datarea acestei piese rămîne încă supusă
discuţiei, căci marea majoritate a analogiilor din România, Ungaria şi
nordul Mării Negre nu sint mai vechi de sec. VI î.e.n. 6!'. Este drept că
prezenţa acestui tip de „psalie_. în depozitul de la Stillfried implică apariţia sa în zona Europei Centrale încă din Hallstattul mijlociu 90 • Cu toate
acestea, ceramica descoperită în Turn. 1 de la Ieşelniţa pare să aparţină
fazei timpurii a culturii Basarabi, fapt subliniat şi de M. Nica, prin apropierile pe care le face intre pasta, formele şi decorul ceramicii din acest
tumul şi cele caracteristice grupului Insula Banului 91 . Ori, aceasta ar implica datarea „psaliC'i" incă în cursul sec. VIII î.c.n. ~i dacă observaţiilu
stratigrafice efectuate în momentul descoperirii sint sigure iar incadrarea cPramicii corectă, exemplarul de la Ieşelniţa ar fi cea mai timpurie
apariţie a acestui tip de obiect din Europa estică.
Mai puţin tipice sînt celt· două cuţitaţe curbe din fier, cu limbă la
miner şi secţiunea lamei aproximativ triunghiulară, descoperite la Sviniţa „Piatra Ili~ovei" (pl. XXXl/3), respectiv, Valea Timişului - „Ro,·ină". Din acest ultim punct provine şi o verigă de bronz, poate o mică
brăţară de copil.
ln sfirşit, se cuvin a fi menţionate aici şi fragmentele de sîrmă de
bronz dl"Scoperite la Sviniţa, care au secţiunea parţial rotundă, parţial
pătrată. S-ar putea ca ele să provină de la un tip de brăţară plurispiralică, similară piesPlor din depozitul de la Ghidicin 2 , fapt care ar întări
datarea lor în sec. VII î.e.n.
Aş mai sublinia aici şi faptul că făcînd abstracţie de inventarul
metalic încă inedit al necropolei de la Moldova Veche - „Ostrov" 93 bJ Fapt elocvent ilustrat şi de aria de răspindire a acestei piese. Cf. Al. Oancea,
loc. cit„ fig. 1 (harta de răspindire); K. Kilian, in PZ, 50, 1975, Taf. 91 (harta de

răspindire).

B. Hănsel, op. cit., Teii II, Taf. 68/2-3.
Vl. Dumitrescu, loc. cit„ fig. 2317.
116 M. P. Dimboviţa, op. cit., pl. 401.'24-33; 402/1-5.
67
Ibidem, pl. 399/1-30; 400/1-11.
b8 M. Nica, loc. cit„ p. 9 şi fig. 15/1-16/1.
Ml Ibidem, p. 23.
~ 0 Ibidem.
o1 Ibidem, p. 12-13.
0
~ M. P. Dîmboviţa, op. cit., pl. 400/18-20, 401/15.
93
După afirmaţiile existente, in această necropolă au fost descoperite mai mult~
tipuri de obiecte din metal: brăţări de bronz cu secţiune plan-convexă, fibule din
bronz şi fier cu două resorturi, spade, podoabe de păr, fragmente de centură, prou

1>J
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celelalte categorii de piese de metal întîlnite în aria culturii Basarabi (în
special pumnalele - spadă din fier cu mînerul în f:onnă de T, topoarele
cu ar1p10are şi topoarele bipede din fier, precum şi protomele zoomorfe
în formă de cap de pasăre) nu sînt documentate pînă acum pe teritoriul
Banatului.
3. Alte categorii de obiecte. ln staţiunile bănăţene ale culturii Basarabi
mai sînt cunoscute şi cîteva obiecte din lut ars (fusaiole şi ştampile pentru ornamentarea ceramicii) sau din piatră (rîşniţe şi cute).
Trecînd peste fusaiole, care nu prezintă elemente particulare faţă de
acelea din alte epoci, o menţiune specială se cuvine a fi făcută în legă
tură cu ştampilele din lut. Pe teritoriul Banatului au fost descoperite
pînă în prezent două asemenea obiecte (pl. XXXII/1-2), ambele fragmentare, cite unul în aşezările de la Remetea Mare - „Gomila lui Gabor" şi, respectiv, Valea Timişului - ,,Rovină". Ambele exemplare provin din locuinţe Basarabi. Corpul lor este de formă semilunară, avînd
incizate pe partea curbată - care este mai ascuţită - un şir de liniuţe
oblice, paralele. Prin aplicarea lor repetată pe pereţii încă moi ai vasului, se realiza acel ornament imprimat în fonnă de „şnur fals".
In cadrul culturii Basarabi piese similare au mai apărut la Popeşti 94
şi Svetozarevo 95 . Obiecte de acelaşi tip (realizate atît din lut cît şi din os)
sînt cunoscute şi în aşezările grupelor culturale cu ceramică imprimată,
de tip Insula Banatului 96 , Cozia-Brad 97 , Saharna-Solonceni 98 şi PsenicevoBabadag II 99 •
,
Dintre obiectele de piatră pot fi amintite rîşniţele - „zdrobitor", de
formă alungită şi cu profilul uşor albiat, precum şi cîteva cute de piatră
neperforate, de formă alungită, descoperite în aşezările de la Valea
Timişului „Rovină" şi Ilova.

Ritul

şi

ritualul funerar

Deşi

pe teritoriul Banatului se cunosc pînă în prezent mai multe descoperiri de tip Basarabi al căror caracter funerar este sigur sau măcar
presupus (Moldova Veche - „Ostrov", Bcrzasca - „I.F.E.T.", Ieşelniţa şi
Sviniţa „Piatra Jlişovei"), datele referitoare la ritul şi ritualul funerar
practicat de purtătorii acestei culturi în zon0le bănăţene rămîn încă sumare şi puţin concludente. Situaţia se datorează, pe de o parte, caracterului fortuit al unor~ dintre aceste descoperiri (Sviniţa), iar pe de altă
parte nepublicării acelora dl'ja investigate prin săpături sistematice (Moldova Veche - „Ostrov"). Mai mult, neşansa a făcut ca şi în cazul nccrotome zoomorfe în formii de cap de pasăre, cuţite etc. Cf. şi R. Vasic, în Symposium
Novi Sad, 1979 (1981), p, 130 şi nota 41.
94 R. Vulpe şi colab., în SC/V, VI, 1955, 1-2, p. 242-243, fig. 611-2; Al. Vulpe,
în Materiale, VIII, 19li2, p. 362, 364-365; idem, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 111-113,
fig. 1112; A. Laszl6, în MemAntiq, I, 1969, fig. 4; B. lfansel, op. cit., Taf. 43/1-2.
ri 5 M. StojiC, în Starinar, XXX, HJ7!J, fig. 8/4-5 şi 13 2.
96 S. Morintz şi P. Roman, loc. cit., fig. 7/10; B. Jfănsel, op. cit., Taf. 43/3.
97
A. Laszlo, loc. cit., p. 319-325 şi fig. 1; B. Hănsel, op. cit., Taf. 43/5-7.
91
B. Hănscl, op. cit., Taf. 43/9-10.
119
Ibidem, Taf. 43/4, 8.
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polei de la Ieşelniţa, singurul turnul publicat care poate fi atribuit culturii Basarabi (Twn. 1), să nu ofere cercetătorului nici un indiciu sigur
referitor la ritul de înmormîntare.
Pentru necropola hallstattiană de la Moldova Veche - „Ostrov", dispunem doar de cîteva sumar~ informaţii referitoare la existenţa în cadrul acesteia, atît a unor morminte de incineraţie, cît şi de inhumaţie.
Din inventarul acestor morminte face parte şi ceramica de tip Basarabit
asociată cu o serie de piese de metal. Din păcate, pînă la publicarea descoperirilor din acest punct, nu există posibilitatea de a stabili dacă
această necropolă poate fi atribuită în totalitate culturii Basarabi şi, în
caz contrar, dacă mormintelor care aparţin sigur culturii Basarabi le sînt
caracteristice ambele rituri funerare sau numai unul dintre ele. In orice
caz, majoritatea înmormîntărilor de aici au fost acoperite cu manta de
piatră şi tumuli mici, aplatizaţi 100 •
Nici în cazul Turn. 1 de la Icşelniţ.a, care poate fi atribuit cu siguranţă culturii Basarabi, datele oferite de săpătură nu au fost capabile să permită stabilirea sigură a ritului de înmo1mîntare folosit, întrucît gropile
descoperite sub mantaua de piatră nu conţineau decît pietre şi fragmente
ceramice 101 • Deşi nu s-au descoperit urme de cenuşă sau oase incinerate,
ţinînd cont de forma şi dimensiunile gropilor, folosirea incineraţiei pare
mai plauzibilă, dacă nu cwnva este \·orba de un cenotaf.
ln cazul, descoperirii de la Sviniţa incineraţia se poate iarăşi doar
presupune, dacă ţinem cont de urmele de trecere prin foc pe care le prezintă piesele de metal. Totuşi, in acest caz nici măcar caracterul funerar
al descoperirii nu este pe deplin asigurat.
De altfel, ritul şi ritualul funerar caracteristic purtătorilor culturii
Basarabi rămîne însă - în ge1wral vorbind - o problemă prea puţin lă
murită, opiniile exprimate in legătură cu acest aspect nefiind întotdeauna concordante 10:?.
Există, totuşi, o seric de dPsc·operiri mai noi care în ciuda faptului
că unele rămîn încă inedite indică faptul că ritul predominant pentru
cultura Basarabi a fost incineraţia n.
O confirmare în acest sens o constituie şi mormîntul de la Sofronievo
(R. P. Bulgară) 104 • ln plus, mormintele de incineraţie de la Iernut 10 j şi
Cerneţi 106 înmulţesc argumc>ntele în favoarea practicării incineraţiei sub
turnul cu manta de piatră, cel puţin pentru faza mijlocie a acestei culturi.
De asemenea, s-ar mai putea adăuga aici şi turnului de la Sărata (R. S. S.
Moldovenească), în care a apărut ceramică ce poate fi încadrată în aceeaşi fază a culturii Basarabi1°;. Pentru faza sa tîrzie, mormintele piam~
11

Informaţii primite de la P. Roman.
M. Nica, loc. cit.
102 D. Berciu, op. cit., p. 236 şi urm.; Vl. Dumitrescu, loc. cit., p. 25, şi urm ;
Al. Vulpe, în MemAntiq, li, 1970 (1971), p. 184.
103
Al. Vulpe, în MemAntiq, II, 1970 (1971), p. 184.
2 4
0 B. Nicolov, in lzvestiia Sofia, 28, 1965, p. 166 şi urm., fig. 4-8; B. Hănsel,
op. cit., Teil I, p. 172; Teii II, Taf. 67/11-20; 6811-11.
105
Informaţii primite de la N. Vlassa. Majoritatea materialului este incă inedit
şi se află la Muz. din Cluj-Napoca. Cîteva vase şi motive ornamentale de aici au
fost publicate de Al. Vulpe, în JIES, 2. 1974, 1 (extras), fig. 2/3, 5/1-3.
106 Material inedit în Muz. din Drobeta-Tr. Severin. Datorez recunoştinţă lui
G. Crăciunescu pentru informaţiile primite in legătură cu această descoperire.
10
7 A. I. Meliukova, op. cit., p. 68 şi fig. 23.
100

101
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descoperite în necropolele de la Şoldăneşti 108 şi Selişte 1 09 (ambele în
H.S.S. Moldovenească) ilustrează acelaşi rit, deşi - ţinînd cont de poziţia lor periferică în aria culturii Basarabi este posibil ca, măcar din
punct de vedere al ritualului de înmormîntare - situaţia să nu fi perfect
identică şi în celelalte zone. Mă gîndesc fără a avea încă argumente
concrete în acest sens - la menţinerea tipului de mormînt de incineraţie
sub turnul, care se păstrează şi în perioada imediat următoare culturii
Basarabi (respectiv, în complexul cultural de tip Ferigile - Bîrseşti 110 '.
O situaţie aparte este reprezentată de necropolele de la Balta Verde şi
Basarabi, unde este atestat exclusiv ritul inhumaţiei 111 , la un orizont cronologic ce corespunde fazelor mijlocie şi tîrzie ale culturii Basarabi. Dincolo de orice intenţie de a clarifica pe deplin apartenenţa etno-culturală
a acestor necropole (problemă deosebit de controversată în literatură 112 ),
o importantă componentă illiră - ilustrată atît prin ritul şi ritualul de
înmormîntare cit şi prin multe piese din inventarul metalic - provenind,
probabil, din zonele sud-est alpine, mi se pare prea evidentă pentru a putea accepta inhumaţia ca rit de înmormîntare tipic pentru cultura Basarab!, căci este greu de crezut că purtătorii acestei culturi au trecut
succesiv de la incineraţie (atestată sigur în spaţiul carpato-dunărean pentru cea mai mare parte a orizontului pre-Basarabi şi, probabil, menţinută
in faza timpurie a culturii) la inhumaţie şi apoi invers, într-o perioadă
care nu depăşeşte 150 ani.
De altminteri, dacă îmi este permisă o ipoteză (care nici măcar nu este
cu totul nouă 113), consider că necropolele din sud-vestul Olteniei ilustrează de fapt pe plan arheologic alături de alte descoperiri similare din
nord-estul Iugoslaviei şi nord-vestul Bulgariei - începutul formării acelui conglomerat etnic (în special traco-illir) cunoscut, mai tîrziu: din izvoarele literare ale antichităţii sub numele de triballi 114 •
1os A. I. Meliukova, în MIA, 64, 1958, p. 57 şi urm.; Al. Vulpe, în Dacia, N. S.,
IX, 1965, Abb. 5/1-3, 7, 9.
109 V. L. Lăpuşnean, Archeologiceskie issledovania v Moldavii v
1968-1969,
(1972), p. 88 şi urm.; Al. Vulpe, în Dacia, N. S., XXI, 1977, p. 111, Abb. 19.
110 Din bogata bibliografie existentă cu privire la cele două grupe ale acestui
complex cultural din Hallstattul tîrziu, citez: S. Morinţ, în Dacia, N. S., I., 1957,
p. 117-132; idem, în Materiale, V, 1959, p. 355-360, idem, în Materiale, VI, 1959,
p. 231-235; idem, în Materiale, VII, 1961, p. 201-206; (pentru grupul Bîrseşti); Al.
Vulpe, Necropola hallstattiană de la Feriaile; idem, în Dacia, N. S., XXI, 1977,
p. 81-111; Al. Vulpe şi E. Popescu, în Dacia, N. S., XXVI, 1972, p. 75-111; idem,
in Dacia, N. S., XXVI, 1982, 1-2, p. 77-114 (pentru grupul Ferigile).
111 D. Berciu, E. Comşa, loc. cit.; Vl. Dumitrescu, loc. cit.
112 V. Pârvan, loc. cit., p. 35-50; I. Nestor, în WPZ, XXI, 1934, p. 128-130;
O. Berciu, în SCIV, I, 1050, p. 19; idem, în SCJV, V, 1954, 3--4, p. 343 şi urm.; idem,
în IstRom, I, rn60, p. 152, idem, Zorile ... , p. 236 şi urm.; Al. Vulpe, în SCIV, XIII,
1962, 2, p. 308 şi urm.; idem, în Dacia, N. S., IX, 19G5, p. 105-132; idem, în MemAntiq, II, 1970 <1971), p 184.; Vl. Dumitrescu, loc. cit., p. 248 şi urm.
113 N. Tasic, în Symposium Novi Sad, 1979 (1981), p. 235-243.
114 Al. Vulpe, în MemAntiq., II, 1970 (l!J71), p. 208; N. Tasic, loc. cit. Această
populaţie este atestată istorico-arheologic pentru perioada sec. VII-III î.e.n., din
punct de vedere arheologic fiind reprezentată - după părerea mea - printr-o serie
de descoperiri în N-E Iugoslavici (grupul Zlot), N-V Bulgariei (grupul Vraca) şi
S-V României (grupele Dalta Verele - Basarabi şi Gogoşu). Strabon (Geogr., VII,
3, 13) şi Diodor din Sicilia (Bibl. Ist., XV, 36) îi consideră traci, Tucidide (Istorii, II,
96, 4) şi Arrian (Anabasis, I, l, 4) îi deosebesc de aceştia, în timp ce Ştefan din
Bizanţ ( Ethnike) îi consideră illiri.
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Drept urmare, apare deja evident că majoritatea datelor existente
pentru acceptarea incineraţiei ca rit funerar caracteristic pentru cultura Basarabi. Şi, dacă descoperirile din Banat nu au reuşit să
aducă noi argumente concrete în acest sens, ele au măcar calitatea de a
nu infirma categoric această constatare.
piedează

Concluzii
Numeroasele vestigii aparţinînd culturii Basarabi existente pe teritoriul Banatului oferă şi o serie de informaţii preţioase care permit, şi chia1·
impun, rediscutarea în acest cadru a unor probleme esenţiale legate de
geneza, cronologia şi evoluţia de ansamblu a culturii Basarabi în spaţiul
carpato-dunărean.

Geneza. lncă din momentul publicării primelor lucrări de sinteză asupra culturii Basarabi, incercările de stabilire cit mai exactă a originii acesteia au condus la exprimarea unor opinii diferite mai ales în legătură cu
eventualele impulsuri etno-culturalc care ar fi putut contribui la na~te
rea repertoriului său ornamental specific.
Astfel, încă din 1965, Al. Vulpe se declara în favoarea gl·nezei locale
(carpato-dunărenc) a culturii Basarabi, remarcînd frapanta similitudine
existentă intre decorul ceramicii de acest tip şi cel al unora dintre culturile reprezentative ale epocii bronzului din acelaşi spaţiu (\:Vietenberg,
Gîrla Mare şi Tei). Conştient de evidentele dificultăţi de natură cronologică şi culturală care stăteau in faţa acceptării fără rezerve a unei ntari
filiaţii genetice, respectiv 0xistC"nţa in cea mai mare parte a ariei ocupate ulterior de cultura Basarabi a grupelor hallstattiene timpurii cu
ceramică exclusiv canC"lată, a\·ind o evoluţie de cîtcva sute de ani, cerc<'tătorul menţionat a recurs la o explicaţie aproape fără şanse de a putea
fi demonstrată pe plan arheologic, ~i anume aceea a conservării principalelor elemente ale decorului spiralo-meandric din epoca bronzului pe
materiale cu un grad înalt de perisabilitate (lemn, ţesături). Impulsul
care ar fi determinat schimbarea „modei" decorative şi reapariţia pe ceramica de tip Basarabi a acestor elemente decorative incrustate cu alb,
era considerat ca provenind dinspre est, avindu-se în vedere în mod special culturile Cernoles şi Babadag 115 •
O opinie diferită a fost exprimată în 1968 de către VI. Dumitrescu,
odată cu publicarea necropolei tumulare de inhumaţie de la Basarabi.
Bazîndu-se pe asemănarea existentă între unele elemente decorative ale
ceramicii de tip Basarabi şi acelea existente pe cîteva vase ceramice şi
obiecte de metal descoperite în zonele alpine şi illire, autorul menţionat
considera motivistica culturii Basarabi ca fiind de inspiraţie apuseană,
respectiv illiră, apariţia sa în spaţiul carpato-dunărean datorindu-se, fie
unei penetraţii etnice, fie iradierii unor influenţe culturale puternice dinspre aceste regiuni 116 •
Al Vulpe, in Dacia, N. S., IX, 1965, p. 105 şi urm.; idem, în MemAntiq., 11,
1970 (1971), p. 186.
118
VI. Dumitrescu, loc. cit., p. 235 şi urm.
115
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Sporirea ulterioară a documentaţiei arheologice referitoare la orizontul pre-Basarabi, şi - în special - publicarea descoperirilor aparţinînd
_grupului hallstattian timpuriu de tip Insula Banului 117 , a determinat o
apropiere între punctele de vedere exprimate de cei doi cercetători români, ambii acceptînd _existenţa unei legături genetice între grupul cu
ceramică imprimată de tip Insula Banului şi cultura Basarabi11 8 .
Fiind întru totul de acord cu ideea că grupul Insula Banului a constituit una dintre principalele manifestări etno-culturale care au contribuit
la naşterea culturii Basarabi în spaţiul carpato-dunărean, legăturile dintre ele fiind prea clare pentru a putea fi contestate de cineva, aş dori totu~i să subliniez că existenţa descoperirilor de tip Insula Banului nu reprezintă în acelaşi timp şi găsirea acelei verigi culturale perfecte care a
permis transmiterea elementelor decorative de tip Gîrla Mare culturii
Basarabi, în zona dunăreană din sud-vestul României. Aceasta, pentru că
datarea iniţială prea largă (Ha A-B) a grupului Insula Banului 119 se impune tot mai mult a fi revizuită, neexistînd nici un argument concret
care să permită acceptarea unei date mai vechi de faza Ha B, pentru
începutul evoluţiei_ acestui grup în regiunea Porţilor de Fier 120 • Ca atare,
perioada de aproximativ 200 ani a fazei Ha A, rămîne dominată şi în
această zonă de manifestările caracteristice complexului cultural cu ceramică canelată şi prin urmare, ipoteza contactului direct între culturi:l
Gîrla Mare şi grupul Insula Banului nu dispune încă de un suport arheologic concret.
În aceste condiţii, originea sud-dunăreană a grupului Insula Banului
pare deocamdată mai plauzibilă, acesta reprezentînd de fapt un grup periferizat al marelui complex balcanic cu ceramică imprimată de tip Psenicevo ~ Babadag II 121 , căruia îi pot fi adăugate grupele Cozia - Brad 122,
respectiv, Saharna - Solonceni 123 , caracterizate prin folosirea cu precă
dere a aceleiaşi tehnici de ornamentare a ceramicii.
Observaţia este importantă căci, în aceste circumstanţe, acceptarea
unei participări exclusive a grupului de tip Insula Banului la formarea
culturii Basarabi ar conduce - implicit - la ideea originii sudice a acestei culturi. Ori, în stadiul actual al documentaţiei arheologice, această
ipoteză apare nu numai greu de acceptat dar şi aproape imposibil de
demonstrat, în ciuda faptului că descoperiri aparţinînd culturii Basarabi
sînt atestate şi pe o fîşie - relativ îngustă, însă - din sudul Dunării de
117

118

S. Moritz şi P. Roman, loc. cit.,
Al. Vulpe, în MemAntiq., II, 1970 (1971), p. 187; VI. Dumitrescu, op. cit.,

o. 446.

S_ Morintz ş! P. Roman, loc. cit., p. 421.
A. Laszlo, în SCIVA, 26, 1975, p. 25; V. Vasiliev, în Acta1\!N, XX, 1983, p. 44,
4h-49. Impotriva restrîngerii datării acestui grup la Ha B, s-a ridicat T.I. Muscă
(Apulum, XVIII. 1980, p. 73 şi nota 42), fără ca argumentaţia acestuia să mi se pară
11

!'

iw

concludentă.
121

S. Morintz, în Dacia, N. S„ VIII, 1964, p. 102-118, fig. 7-8; S. Morintz si
P. Roman, loc. cit., p. 420; B. Hănsel, op. cit., Teil 5, p. 133-134, 196 şi urm.; Tei!
ll, Taf. 14, 16/1-6; 24-27/1-17.
122
A. Laszlo, în MemAntiq, I, Hl69, p. 319 şi urm.; idem, în Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 207 şi urm.; B. Hănsel, op. cit., T. I, p. 134 şi urm.; I-II, Taf.
17/7-21; 51-54.
123
A. I. Meliukova, op. cit., p. 31 şi urm., cu bibliografia.
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jos124 • Mai mult paralelismul cronologic (măcar parţial) existent între
cultura Basarabi şi fazele tîrzii ale culturilor Psenicevo şi Babadag nu
este de natură să vină în sprijinul originii balcanice, sud-dunărene, a
eul tu.rii Basarabi 125 .
Pe de altă parte, nu există date concludente nici în favoarea acceptării
originii sale estice. Aceasta, în primul rînd datorită faptului că mai demult presupusa participare a culturii Cernoles la formarea culturii Basarabi126 nu mai poate fi luată astăzi în consideraţie 12 i. În al doilea rînd,
nici o participare a grupului Cozia - Brc1d la geneza culturii Basarabi nu
are prea multe şanse de a putea fi acceptată intrucît este foarte probabil
că finalul perioadei snlc de cYoluţie să fi fost paralel cu faza timpurie d
culturii Basar<1bi1 28 . Ace<1stă constatare nu poate fi infirmată nici de fibula de bronz cu trei nodozităţi pc arc ( Einschleifige Bogenfibeln mit Bilgelkugeln), descoperită la Br<1d (jud. Bacău) într-un context cultural tipic pentru acPst grup cu ceramică imprimată I:,;'~, căci - aşa cum se va
vedea mai pc larg in continuare - datdrea sa într-o perioadă anterioară
sec. VIII î.e.n. este nesigură, mai mult, chiar improbabilă pentru zona
carpato-dunăreană 130 •
Există,

de asemenea, <irgumente care se opun şi acceptării originii
vestice a acestPi culturi. Multe dintre ele au fost exprimate deja de că
tre Al. Vulpe 131 , şi nu le voi rediscuta aici, deoarece consider că rămîn
perfect valabile. A!? dori să adaug numai faptul că nici unul dintre materialele ce pot fi legate de manifestările tipice culturii Basarabi, cunoscute
în zonele alpine, respectiv, est sau sud-est alpine şi care au fost descoperite intr-un context cronologic şi cultural cit de cit sigur, nu se datează
înainte de sfirşitul fazei Ha B 13z. Ca atare, nu există nici o siguranţă că
ele ar putea fi mai vechi decit începutul culturii Basarabi şi, prin urmare. contribuţia lor la formarea acestei culturi nu mai poate fi avută în
vedere. Dimpotrivă, este chiar mult mai probabil că ele reprezintă im1:: 4 Al. Vulpt', în Sympusium Novl Sad, 1979 (1981), p. 188, Abb. 1, B. Hănsel.
op. cit., T. II, Karte 6.
1
~!> Vezi, supra, nota 121.
1 0
~ Al. Vulpe, in Dacia, N. S., IX, 1965, p. 129 şi urm.

127 tn prezent se admite c.:l unele forme de vase şi motive ornamentale din cadrul culturii Cernoles au fost preluate de la grupele tracice cu ceramică imprimată
(Insula Banului, Cozla-Hracl, Saharna-Solonceni), şi nu invers. Cf. A. I. Meliukova.
op. cit., p. 72 şi urm
u Este vorba de prima jurnfitate sau. cel mai tirziu, mijlocul sec. VIII l.e.n.
12: 1 Al. Vulpe, in Dacia, ';'II. S., IX, 19G5, p. 119, Abb. 8.
uo T. Bader, op. cit., p. 101-102.
m AI. Vulpe, in MemA11tiq, II, 1970 (1971), p. 186-187.
132
Astkl. in necropola de Ia Kleinklein (Austria, Ia confluenţa rîurilor Sulm
ş1 Saggau), elementele decorative de „stil Basarabi" se plasează la sfirşitul fazei I,
care are bune paralele în grupul Dubova-Ruse/Maria Rast, datindu-se astfel in Ha
8 3 (cf. C. Dobiat, loc. cit.,). Situaţia este identică ln aşezarea şi în necropola de la
Sopron-Burgstall, al căror început nu poate fi plasat înainte de sfîrşitul Ha B (cf.
E. Patek, ln Die Hallstatt Kultur, Linz, 1981. p. 93-104), la fel ca şi celelalte descoperiri de acest tip de pe teritoriul R. P. Ungare, care nu pot fi mai timpurii de
sec. VIII l.e.n. (cf. E. Patek, în Symposium Novi Sad, 1979 (1981), p. 189-200;
T. Kemenczei, ln Die HallstattKultur, Linz, 1981, p. 80-83). Aici se adaugă şi faptul
că materialele de tip Basarabi de la Zecovi sint plasate greşit din punct de vedere
stratigrafic şi încadrate in Ha A-B (cf. A. Benac, în Glasn ZMS, XIV, 1959, T. XIX,
1, 2; B. Covic, ln GlasnZMS, XX, 1965, T. I/3; P. Medovic, op. cit., p. 49).
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porturi sau influenţe care au pătruns în aceste zone tocmai dinspre aria
culturii Basarabi.
Transilvania, şi în special regiunea de la nord de Mureş, nu poate fi
luată' de asemenea - în consideraţie, căci grupele hallstattiene cu
ceramică canelată din acest spaţiu au avut o evoluţie diferită de aceea a
cult.urii Basarabi, inclusiv pe parcursul fazei Ha C 133 .
În funcţie de toate aceste precizări este cit se poate de evident că aria
primară de formare a culturii Basarabi trebuie căutată cu deosebire în
zonele sudice riverane Dunării, ale teritoriului românesc, în care se
constată şi cea mai mare concentrare de descoperiri aparţinînd acestei
{'Ult uri.
Care este, din acest punt de vedere, situaţia din Banat?
În primul rînd, se poate afirma cu toată certitudinea că manifestările
culturale predominante pentru Hallstattul timpuriu din această regiune
au aparţinut unor grupe strîns înrudite din cadrul complexului cu ceramică neagră canelată, aşa cum o demonstrează cu prisosinţă descoperirile
dE la Bobda (faza a II-a) 134 şi Remetea Mare 135 (în judeţul Timiş) sau cele
de la Cornuţel1 36 , Fizeş 137 , Susani1 38 , Caransebeş 139 , Moldova Nouă 1 40 şi
Bocşa Română 141 (în judeţul Caraş-Severin). Cel puţin în jumătatea de
nord a Banatului, aceste grupe au continuat să evolueze şi în faza Ha B,
aşa cum o demonstrează descoperirile de la Bocşa Română „Dealul
Mare" şi Remetea Mare - „Gomila lui Pituţ", acestea din urmă staţiune
încheindu-şi evoluţia chiar la un orizont cronologic foarte apropiat de
momentul de început al culturii Basarabi 142 . 1n aceste condiţii, este firesc
ca orizontul hallstattian timpuriu local, cu ceramică canelată, să fi constituit una dintre componentele etno-culturale de bază în procesul de
geneză al culturii Basarabi. Un argument în acest sens îl constituie şi
foptul că procedeul tehnologic de producere al ceramicii negre lustruite,
t'Clre predomină în cadrul categoriei fine şi semifine în fazele timpurie şi
mijlocie ale culturii Basarabi, este identic cu cel folosit în grupele complexului canelat din Hallstattul timpuriu. Se adaugă aici menţinerea unor
K. Horedt, în SCIV, XV, 19fi4, 2, p. Hl7 şi urm.; V. Vasiliev, în Acta.1\fN, XVII,
1!J80, p. 31-63; idem, în ActaMN, XX, p. 51 şi urm.
i:i; Slpături efectuate de M. Moga şi O. Radu. Material inedit în Muz. din
TiP1isoara. Cf. M. Moga, în RcvMuz, I. Hl64, p. 291i; idem, în Atti del VI CISPP, II,
{l!lfi5), p. 450; K. Horedt, în StComS, 13, 10fi7, p. 147 şi urm.
IJ~, Cercetări efectuate de FI. Medeleţ. Material inedit în Muz. din Timişoara. Cf.
FL l\Iedeleţ, Cercetări arheologice recente de la Remetea Mare (jud. Timiş, (mss.).
comunicare prezentată în cadrul simpozionului „In l\lemoriam Constantini Daicoviciu", Caransebeş, 26-27 martie Hl77.
i::u I. Stratan, in SCIV, XV, 1964, 4, p. 523-527; M. Rusu, în Dacia, N. S„ VII,
1963, p. 205, m. 17; A. Laszlo, în Centenar Afuzcal Orădean, p. 180 şi fig. 4; M. Gumă,
în StComC, II, lq77, p. 256
1 7
:i
O. Bozu, în StComC, IV, 1982, p.
138 I. Stratan, Al. Vulpe, în PZ, 52, 1977, p. 28-fiO.
13 !1 Material inedit în Muz. Caransebeş. Este vorba de cîteva morminte de inciIH raţie descoperite la „Balta Sărată"-Caransebeş.
110
M. Gumă, în ActaMN. XIV, 1979, p. 4Ul-49:1.
111 Material inedit în Muz. H.eşiţa, provenind dintr-o necropolă de incineraţie
dat<1tă cel puţin în Ha B.
w Informaţie Fl. MPddcţ. Datarea se bazC'ază deocamdată pe o situlă de tip
Hajduhuszormeny şi pe analogiile care pot fi stabilite cu aşeziirilc de la Reci şi
Cerna tu.
133
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tipuri de vase, „urna" cu gît înalt şi profilul mai mult sau mai puţin bitronconic, unele categorii de ceşti, străchinile invazate şi - într-o măsură
mai mică - cele evazate, vasul dublu, etc.) ca şi folosirea frecventă a decorului canelat în cadrul culturii Basarabi. Mai mult, în majoritatea staţiunilor aparţinînd acestei culturi sînt cunoscute o serie de vase (procentajul lor fiind mult mai mare decît cel presupus pînă în prezent', care.
scoase din contextul ceramicii cu decor imprimat şi incizat, ar putea fi
uşor atribuite grupelor pre-Basarabi cu ceramică neagră, canelată.
Alături de orizontul hallstattian timpuriu cu ceramică canelată, aproximativ la începutul fazei Ha B, pe teritoriul Banatului îşi fac apariţia încă
două grupe culturale caracterizate prin stiluri ornamentale diferite, a că
ror participare la geneza culturii Basarabi - şi, în special, la realizarea
decorului său specific - nu poate fi pusă la îndoială.
Este vorba, în primul rînd, de grupul Insula Banului, caracterizat
prin folosirea cu precădere a decorului imprimat. Participarea sa la formarea culturii Basarabi este mai mult dl"cît evidentă, cu deosebire în cadrul repertoriului ornamental al ceramicii fine şi semifine decorate cu
motive imprimate şi incrustate cu alb. Ţinînd cont de faptul că acest aspect a fost deja subliniat şi aproape unanim acceptat în literatura de specialitate, nu \'Oi reveni încă o dată asupra lui prin intPrmediul unei analize comparative amănunţite. Mă voi 1nulţumi doar să menţionez că asemănarea frapantă din punct de vedere al pastei şi decorului, existentă
între ceramica Basarabi timpurie, cunoscută în staţiunile de la Ieşelni
ţa143, Remetea Mare „Gomila lui Gabor" (pl. II-VI), Gornea - „Ţăr
muri" (pl. XIX-XXIII) sau cea descoperită în B 1 de la Valea Timişului
- „Rovină", şi cea de tip Insula Banatului, la care se adaugă constatările
de ordin stratigrafic mai înainte prezentate, infirmă categoric ipotez.1
existenţei unui hiatus de o fază (în care s-ar fi revenit la folosirea aproape exclusi\'ă a desenului canelat) între grupul Insula Banatului şi începutul culturii Basarabi 11 J.
Paralel, în zonele sudice şi vestice ale Banatului, evoluează un alt
grup cultural, caracterizat prin folosirea predominantă a decorului incizat, pe care autorul acestor rînduri l-a denumit de tip Gornea - Kalakaca145, dar pentru care cercetătorii iugoslavi folosesc termenul de grup
Kalakaca 146, fie pe acela de orizont Bosut III a 147 • Atit prin repertoriul
tipologic şi ornamental al ceramicii, cit şi prin inventarul metalic specific, acest grup este strîns înrudit cu complexul cultural nord-vest balcanic şi sud-est alpin, cu ceramică incizată, de tip Dobova-Huse (Maria Rast)
- Zecovi (II-III) - Pod (C) 148 . Incadrarea cronologică a acestui grup
în intervalul H~1B;!-B:; este sprijini tă atit de fibula in formă de „harfă"
M. Nica, loc. cit., p.
Aşa cum încearcă s~ demonstreze T. I. Muscă (loc. cit., p. 73-75).
145 M. Gumă, în SCIVA, 32, 1981, 1, p. 63.
146 D.
Popovic, Keramika Starijeg gvozdenog doba u Sremu, Seograd, 1981,
p. 44-45.
147
P. Medovic, op. cit., p. 43 şi t\,rm.
1411 H. Milller-Karpe, Beitrage zur Chronologie der Urnenfelderzeit nordlich und
sildlich der Alpen, in Rom-Germ Forsch., 22, Berlin, 1959, K. Vinsk.i-Gasparini,
Kultura polja sa ~arama u sjevernoj Hrvatskog, Zadar, (1973).; A. Benac, loc. ctt.,
p. 13-48; B. Covic, loc. cit., p. 27-100.
143

144
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( Harfenfibel) descoperită în aşezarea de la Kalakaca 149 , cît şi de interferenţele constatate între grupul Insula Banului şi cel de tip Gornea - Kalakaca150, ceea ce asigură asistenţa unui paralelism cronologic măcar parţial
între aceste două manifestări culturale. Participarea grupului Gornea Kalakaca la geneza culturii Basarabi este indicată de transmiterea unor
motive incizate (în special triunghiurile haşurate) în decorul ceramicii de
tip Basarabi, de apariţia unor fragmente ceramice care mai păstrează atît
pasta cit şi decorul de tip Gornea - Kalakaca (Bosut III a) în aşezările
Basarabi timpurii de la Remetea Mare - „Gomila lui Gabor" (pl. II/1718) şi Gornea - „Ţărmuri" II, ca şi de faptul că întreaga arie a grupului Gornea-Kalakaca va fi ocupată de manifestările specifice culturiii
Basarabi (respectiv, orizontul Bosut III b la cercetătorii iugoslavi) 151 .
Ca atare, se poate conchide că stadiul actual al cercetărilor din Banat
arată că naşterea culturii Basarabi s-a petrecut în special pe bazele fon dului etno-cultural local al complexului cu ceramică neagră, canelată,
din Hallstattul timpuriu, la care se adaugă impulsul cultural (şi parţial,
chiar o participare etnică rapid asimilată) primit din partea grupelor Insula Banului şi Gornea-Kalakaca (Bosut III a), fapt care a condus la formarea stilului specific al culturii Basarabi. În aceste condiţii, zona de
României (Banatul, Oltenia şi, eventual, Muntenia) şi regiunile dunărene
imediat învecinate din nord-estul Iugoslaviei şi nord-estul Bulgariei trebuiesc considerate - cel puţin deocamdată - ca arie primară de formare
a culturii Basarabi. De aici, începînd cu faza mijlocie, aceasta s-a extins
şi în celelalte zone ale ariei sale de maximă dezvoltare. Integrarea Banatului în aria de formare a culturii Basarabi, pînă în prezent, cea mai bine
asigurată, prin existenţa în această regiune a celor mai timpurii manifestări care pot fi atribuite cu certitudine, respectiv descoperirile de b
Ieşelniţa, Valea Timişului „Rovină" (B 1 ), Remetea Mare „Gomila
lui Gabor" şi Gornea - „Ţărmuri" (nivelul superior).
O îmbogăţire a repertoriului tipologic şi ornamental al ceramicii, precum şi o diversificare mai accentuată a inventarului său metalic, se va
produce odată cu acea mişcare etno-culturală dinspre zonele est-alpine
care conduc la apariţia necropolelor de la Balta Verde şi Basarabi, eveniment care trebuie plasat în vremea fazei mijlocii de dezvoltare a culturii
Basarabi, respectiv începutul secolului VII î.e.n.
Cronologia. Deşi, aşa cum am arătat şi la începutul acestei lucrări,
majoritatea specialiştilor se declară de acord cu plasarea culturii Basarabi în secolele VIII-VI î.c.n., nu există în prezent repere cronologice
deosebit de sigure, pentru începutul şi, respectiv, sfîrşitul acestei culturi,
în timp ce încercările de datare indirectă sînt mult îngreunate de imprecizi<J. si modifirClrC';i r0pe'tată n încndrărilor cronologice propuse pentru
grupele culturale pre- şi post-Basarabi.
Fibulele de la Brad (corn. Negri, jud. Bacău) şi Poiana (corn. Nicoreşti,
jud. Galaţi) au fost considerate multă vreme principalele argumente pentru stabilirea momentului de început al culturii Basarabi încă în cursul
14 n

P. Medovic, op. cit., p. 25-26, 4:1, Taf. XVI/I; XLV 'I; S. Gabrove<', în S.11m-

posium Novi Sacl, Hl79 (1981), p. 157-158, Abb. I 'I; M. Budja, în ArhVjest., XXXII.
Ljubliana, El82 (198:1), p. 59-63. T. III.
i:;o
1-' 1

P. Medovic, op. cit., p. 4:l ~i urm.
Ibidem, p. 28-31, 48-52, T. CXXXVI.
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secolului VIII î.e.n. Ţinînd cont de faptul că cercetările recente impun
revizuirea plasării lor cronologice, ele nu mai pot fi folosite astăzi ca repere sigure în acest sens, în ciuda faptului că - aşa cum se vedea în continuare - aceasta nu impietează asupra datării primei faze a culturii Basarabi în sec. VIII î.e.n.
După cum se ştie, fibula de bronz cu trei nodozităţi pe arc descoperită la Brad, în asociere cu ceramică imprimată de tip Cozia Brad, a
fost datată în sec. X-IX î.e.n., pe baza analogiei cu un exemplar similar descoperit la Vrokastro (Grecia) 15:?. !n aceste condiţii, datarea fibulei
in cauză venea să sprijine încadrarea cronologică a grupului Cozia-Brad
în perioada menţionată 153 , ea fiind considerată în acelaşi timp şi ca un
terminus post quem pentru începutul culturii Basarabi1 54 • Cu toate acestea, într-o serie de lucrări mai recente s-a precizat că poziţia fibulei de
la Vrokastro nu este prea sigură (ea putînd fi datată destul de larg în
perioada sec. XI-VIII î.e.n.) 1 -····. în timp ce unele exemplare de acelaşi tip
pot fi datate cu siguranţă şi in cursul sec. VIII î.e.n.1 56 . In aceste condiţii,
nici pentru fibula de la Brad nu trebuie exclusă posibilitatea unei datări
în sec. VIII î.e.n., ceea ce ar conduce - implicit - la prelungirea corespunzătoare a existenţei grupului cultural cu ceramică imprimată de tip
Cozia-Brad. Drept urmare, fibula discutată îşi pierde mult din valoan·a sa de terminus post quem pentru începutul culturii Basarabi, deoarece nu avem nici o siguranţă că sfîrşitul evoluţiei grupului Cozia-Brad
nu ar putea fi contemporan cu cele mai timpurii manifestări ale culturii
Basarabi, aşa cum ele apar in zona sud-vestică a României. Aceasta, cu
atît mai mult cu cît participarea directă a grupului Cozia-Brad la formarea cultu..riii Basarabi nu poate fi luată cel puţin deocamdată - în
considerare. Tot aici trebuie adăugat şi observaţia că descoperirile Basarabi din sudul Moldovei nu sint mai timpurii de faza mijlocie a acestei
culturi, respectiv inC"eputul sec. VII i.e.n.
O confirmare în acest sens o constituie şi fibula cu portagrafă trapezoidală prevăzută cu ieşitură laterală ( Einsc:hleif ige Bogenfibel mit hohen trapezfarmiger Fufllate) descoperită la Poiana, în cea mai reprezentativă pînăă acum aşezare Basarabi din această zonă 15 î. Avînd
in vedere faptul că matC'rialul Basarabi de la Poiana a fost atribuit primei
1aze (I) a acestei culturi (în periodizarea propusă de Al. Vulpe) 1;, 8 , fibula
în cauză a fost încadrată - şi pe baza analogiilor din spaţiul egeean în sec. VIII-VII î.e.n. 159 • In stadiul actual al cunoştinţelor, aşezarea de
la Poiana nu p_oate fi atribuită însă decît unei faze dezvoltate a culturii
Basarabi1 60 , fapt confirmat şi de cercetările recente care indică pentru fibula amintită o datare cu precădere în sec. VII î.e.n. Dintre argumentele
15l!

Al. Vulpe, in Dacia, N. S., IX, 1965, p. 119.
A. Lâszl6, in ArhMold, VII, 1972, p. 207 şi urm.
15
~ Vezi, supra, nota 152.
1s.s T. Bader, op. cit., p. 102.
156
Ibidem; G. Tonceva, Chronologie du Hallstatt Ancien dans Zei Bulgarie de
nard-est, in Studia Thracica, 5, Sofia, 1980, p. 68-69, Pl. XXVIl/7-10.
157
R. Vulpe, în SCIV, II, 1951, 1, p. 184, fig. 9/3; Al. Vulpe, în Dacia, N. S., IX,
1965, p. 119, Abb. 5•10 (p. 11~).
1511
Al. Vulpe, in Dacia, N. S., IX, 1965, p. 118-119.
159 Ibidem, p. 119.
16
Corespunzătoare, însă, cronologic fazei I, în periodizarea lui Al. Vulpe.
153

°
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care pot fi aduse în sprijinul acestei ultime constatări, se detaşează an;!logiile cu orizontul Ceausica II A (sec. VII î.e.n.) 161 , precum şi prelungirea perioadei de folosire a acestui tip de fibulă pînă în sec. VI î.e.n., a~a
cum o arată poziţia exemplarelor similare descoperite chiar pe teritoriul
României (respectiv la Trestiana şi Gîmbaş) 162 . În aceste condiţii, este
clar că fibula de la Poiana nu mai poate constitui un reper cronologic
pentru începutul culturii Basarabi.
Nici importurile din mediul Babadag III, descoperite într-o groapd
din a~ezarea eponimă a acestei culturi, nu pot fi de vreun folos în această
privinţă, căci faza Babadag III a fost plasată în sec. VIII-VII î.e.n. în
primul rînd pe baza acestor materiale 163 , în timp ce grosimea considerabilă a nivelului corespunzător acestei faze din aşezarea de la Babadag,
comparativ cu nivelele I şi II din aceeaşi staţiune, demonstrează oricum
evoluţia sa mai îndelungată în timp 164 .
Celelalte piese de metal cunoscute în staţiunile de tip Basarabi (majoritatea provenind de la Balta Verde, Basarabi, Sviniţa, Popeşti, Sofronievo, Soldăneşti şi Selişte)rn 5 nu pot ave.a nici o valoare pentru încadrarea cronologică a celor mai timpurii manifestări ale acestei culturi.
Aceasta, deoarece o parte dintre ele (fibulele-ochelari, brăţările cu secţiune plan-convexă, topoarele plate din fier cu aripioare) au o perioadă
mai îndelungată de folosire 166 , în timp ce altele (fibulele din bronz ş1
fier, cu corpul în formă de arcuş şi unul sau două resorturi, mai cunoscute sub denumirile de tip Vace şi Glasinac, spadele-pumnal curbe cu
mîner în formă de T, aplice, butoni, psalii şi pandantive, etc.) se datează
cu precădere în sec. VII î.e.n. 167 , fapt care nu face decît să confirme plasarea fazelor mijlocie şi, respectiv, tîrzie ale culturii Basarabi în cursul
acestui secol.
1n discuţiile referitoare la cronologia culturii Basarabi s-a făcut apel
şi la plăcuţa ovală din aur, cu decor „au repousse", descoperită la Izvorul Bîrze·r (jud. Mehedinţi), dar - după cum deja s-a arătat - analogia
cea mai apropiată pentru această piesă provine tot din necropola de l.:i
Ceausica, ceea ce face ca datarea ei înainte de sec. VII î.e.n. să nu fie cu
desăvîrşire asigurată 168 • Mai mult chiar, caracterul întîmplător al descoperirii de la Izvorul Bîrzei, face ca asocierea ei cu materialul Basarabi
din această necropolă să nu reprezinte o certitudine 169 •
K. Kilian, în PZ, 50, 1975, p. 77; T. Bader, op. cit., p. 100.
I. II. Crişan, în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 1-10 şi urm.; fig. 3/4.; T. Bader, op.
cit., p. 100.
u;a S. Morintz, în Dacia, N. S., VIII, 1964, p. 117.
iG 4 Jde1n,
HH Idem, Cercetările de la Babadag, comunicare prezentată la al XV-iea simpoii;i
IG 2

sion naţional privind rPzultatele cercetărilor arheologice din România, Braşov,
26-28 I II 1980.
1t;.> D. Berciu, E. Comşa, loc. cit., p. :120 şi urm. (Balta Verde); VI. Dumitrescu,
loc. cit., p. 117 ~i urm. (Basarabi); Al. Vulpe, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 105 şi
urm., Abb. 5, B; G 12 (Pope~ti); M. Gumă, în StComC, IV, 1982, p. 163 şi urm., pi. VI.
Vezi şi, supra, notele 104 (Sofronievo), 108 (ŞoldfinPşti), 109 (Selişte).
:i;i; T. Bader, op. cit., p. 56 şi urm.; M. Gumă, în StComC, IV, 1982, p. 169;
N. Vlassa, în Apulum, XX, El82, p. G5-73; V. Vasiliev, în ActaMN, XX, 1963, p. 4li
şi urm.
167 T. Bader, op. cit., p. 71 şi urm; M. Gu.~tin, în Apulum, XV, 1977, p. 155-168.
168 Al. Vulpe, în .\1c111Antiq, li, 1!170, (El71), p. 11J5.
ic:1
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In asemenea condiţii, la încadrarea cronologică a celei mai timpurii
faze a culturii Basarabi trebuie avută în vedere, în primul rînd, precizarea poziţiei grupelor pre-Basarabi, în acest sens situaţia din Banat fiind
cea mai relevantă prin succesiunea stratigrafică şi culturală directă existentă între orizontul corespunzător acestor grupe şi cel căruia îi aparţin
cele mai vechi manifestări ale eul turii Basarabi.
Un prim indiciu - deşi nu chiar cel mai precis - în acest sens îl oferă
staţiunea de la Remetea Mare „Gomila lui Pituţ". Aparţinînd orizontului pre-Basarabi cu ceramică canelată, descoperirile de aici pot fi încadrate cel puţin în pcrio.1da Ha B,--13:? (sec. X-IX î.e.n.), atît pe baza
situlei de tip Hajduboszormeny (sec. X î.e.n.) scoasă la iveală în perimetrul staţiunii1; 0 , cit şi pe baza analogiilor care pot fi făcute cu materialul
ceramic din aşezările transil\'ănene de la Reci şi Cernatu 1 i 1 . Ca atare,
descoperirile Basarabi timpurii din aceeaşi zonă (Remetea Mare - „Gomila lui Gabor") nu pot fi în nici un caz mai vechi de prima jumătate,
t~ventual, mijlocul sec. VIII i.e.n., posibilitatea unei evoluţii paralele între faza tirzie a complexului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată
şi începutul culturii Basarabi fiind cu totul exclusă. In funcţie de aceste
considerente, este posibil ca şi prezenţa fragmentului ceramic de tip Basarabi pc nivelul de dărimă.tură al locuinţl'i din staţiunea menţionată să
nu fie intimplătoare.
In acelaşi context, apar ca deosebit de importante şi precizările recente făcute în legătură cu poziţia cronologică a grupului cultural cu ceramică incizată de tip Gornea-Kalakaca (Bosut III a). Ele se bazează în special pe fibula de bronz descoperită în aşezarea de la Kalakaca. Aceasta
aparţine variantei sudice (tipul Ruse-Maria Rast) a seriei de fibule cu
corpul arcuit în formă de „harfă"' (I-larfenfibeln mit Bilgel), avînd cea
mai mare concentrare de descoperiri în zonele est-alpine 1 i 2 • Prin analogie
cu exemplarele similare:> de la RuSe (Maria Rast), Ljubljiana, Pobrezjie
sau Velika Gorica, fibula de la Kalakaca poate fi datată destul dt> precis în Ha B:!-B 3 1i 3 , implicind - evident - încadrarea cronologică a grupului de tip Gomea-Kalakaca in acelaşi intt-rval. Şi, ţinind cont dei faptul că situaţia stratigrafică de la Gornea - ,,Ţărmuri" demonstrează existenţa unei succc>siuni cronologice directe intre acest grup şi primele manifc~.;tăd al~ culturii Basarabi, este din ce în ce mai clar că - cel puţin
pentru Banat - încL'putul culturii Basarabi trebuie plasat la sfîrşitul
fazei Ha B, mai precis către finalul primei jumătăţi a sec. VIII i.e.n.
In acelaşi timp, stadiul actual al cercetărilor nu numai că permite,
dar chiar impune actualmente, o restrîngere a cronologiei propuse iniţial pentru grupul cultural de tip Insula Banului. După cum am. arătat
deja, legăturile existente (în special pe planul manifestărilor ceramice)
intre grupele Gornea-Kalakaca şi Insula Banului, presupun o evoluţie
parţial paralelă a acestora în perioada fazelor Ha B 2-B 3 1i 4 • Dacă se adaugă aici şi faptul că toporul de fier cu aripioare descoperit în aşezarea de
la Insula Banului reprezintă un tip de obiect pentru care nu există în

° Fl.

17
71
1
12
173
174
1

Medeleţ, în

Banatica, III, 1975, p. 49-59.
FI. Medeleţ.
M. Budja, loc. cit., p. 59-63.
Informaţii

Ibidem.
Vezi, supra, nota 150.
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prezent argumente car'.' să permită acceptclrca unei apariţii mai vPchi
de faza Ha B 2 , mai sigur chiar Ha B 3 175 , limitarea perioadei de evoluţie a
grupului Insula Banului la faza Ha B, oricum şi în faza Ha B 2-B 3 , se
impune din ce în ce mai mult şi constituie, desigur, un nou argument în
sprijinul datei propuse mai înainte pentru începutul culturii Basarabi.
In ceea ce priveşte momentul de sfîrşit al culturii Basarabi, datele
propuse iniţial gravitau spre sfîrşitul sec. VII -- începutul sec. VI î.c.n. 176 ,
unul dintre principalele elemente la care s-a apelat în discuţiile referitoare la această problemă fiind relaţia existentă între orizontul necropolelor de la Balta Verde şi, mai ules, Basarabi (considerate tipice pentru
faza finală a culturii BasRrabi), şi cc:>l corespunzător nC'cropolei eponime
<l grupului hallsL:ittian tîrziu de tip Ferigi!e 17 ••
In lipsa unor elemente care să permită o datare mai strînsă a pieselor de metal din staţiunile Basarabi tîrzii, momentul de început al
necropolei de la Ferigile a rămas să fie considerat ca cel mai sigur terminus ante quem pentru sfîrşitul culturii Basarabi 178 • Inversarea parţială
a sensului evolutiv propus iniţial pentru necropola de la Ferigile nu a
făcut însă decît să complice lucrurile, deoarece acest fapt s-a repercutat
asupra periodizării întregului grup şi a condus ......__ în acelaşi timp - la
plasarea primei sale faze (Ferigile-Sud) încă în cursul celei de a doua
·
vtvt.
~
i-n
Juma
a ,1 a sec. VII 1.e.n.
'·.
în aceste condiţii, dacă nu se poate accepta un paralelism cronologic
între sfîrşitul culturii Basarabi şi cea mai veche fază de la Ferigile, nu
rămîne decît ca momentul în care a încetat evoluţia culturii Basarabi să
fie stabilit la mijlocul sec. VII î.e.n. sau puţin după această dată.
Ori, în cazul în care noua schemă de stratigrafie orizontală a cimitirului de la Ferigile se va dovedi - şi prin verificări ulterioare - stabilă, ar trebui ca începutul culturii Basarabi să fie împins mai în faţă
(eventual, la începutul sec. VIII î.e.n.). După cum am arătat însă mai
înainte, cronologia grupelor pre-Basarabi din Banat (respectiv, datarea
lor şi în faza Ha BJ nu poate sprijini această ipoteză, cel puţ.în în stadiul actual al cercetărilor. Aceasta ar însemna că întreaga perioadă de
existenţă a culturii Basarabi să fie limitată la numai 100 ani, ceea ce pare
totuşi prea puţin.
Din păcate, nici cercetările mai recente efectuate în Banat nu au reuşit să aducă elemente noi care să contribuie la stabilirea mai precisă a
momentului în care se încheie evoluţia culturii Basarabi. Deşi în această
regiune nu au fost publicate încă materiale mai timpurii de orizontul
Ferigele n 1s0 , în cîteva puncte au apărut o serie de elemente (străchini
şi butoni cu capul discoidal) care pot fi atribuite fazei Ferigele !1 81 . În
N. Vlassa, Zoe. cit.; V. Vasiliev, în ActalHN, XX, 1983, p. 46 şi urm.
Vezi, supra, nota 4.
177 Al. Vulpe, Ferigile, p. 80-104; idem, în l\femAntiq, II, 1970 (l!J71) p. 184-185;
idem, în Danubius, VIII-IX, 1979, p. 94-95, 101 şi urm.
175

170

178
179

Ibidem.

Al. Vulpe, în Danubius, VIII-IX, 1979, p. 101 şi urm.
Idem, în MemAntiq, II, 1070 (1D7l), p. 1!12.
181 Este vorba de o serie de descoperiri încă inedite efectuate la Remetea
nici (ibidem) şi „Stenca" Liubcovci, ambele în jud. Caraş-Severin.
180

7 -

Danatlca -

voi. 7.
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acest caz. pentru a se putea susţine o prelungire a evoluţiei, culturii Basarabi măcar pe teritoriul Banatului - pînă la sfîrşitul sec. VII î.e.n.,
ar trebui ca aceste materiale de tip Ferigile I să aparţină orizontului Basarabi tîrziu. ceea ce este imposibil de demonstrat din cauza lipsei oricăror precizări referitoare la poziţia lor stratigrafică.
Drept urmare, ţinind cont de toate cele arătate mai înainte, consider
tă .__ pină la publicarea materialelor încă inedite şi pînă la efectuarea de noi cercetări să fie plasată între prima jumătate a sec. VIII a doua jumătate a sec. VII î.e.n., mai precis, aproximativ intervalul cuprins intre 775-750 şi 625-600 i.c.nY':?, ceea ce - practic - nu aduce
nimic nou faţă de ultimile opinii f'Xprimatc în literatura de specialitate.
Periodizarea internu. ln legătură cu această problemă au fost exprimate pînă acum două opinii mai importante. Prima dintre ele aparţine
lui D. Berciu care optează pentru existenţa a trei faze de evoluţie în
cadrul culturii Basarabi1° 3 . Spre deosebire de această părere, Al. Vulpe
şi VI. Dumitrescu acceptă numai două faze în dezvoltarea culturii menţionate184.

După

cum s-a putut observa deja, pe parcursul acestei lucrări am folosit de mai multe ori termenii de fa=c1 timpurie, faz(L mijlocie şi fază tîrzie, referindu-mă la diversele etape de evoluţie ale culturii Basarabi.
Aceasta, deoarece sint de părere că datele actuale permit delimitarea a
trei faze în cadrul acestei culturi, fără a însemna că mă raliez total părerii
exprimate mai demult de către D. Berciu, faţă de care am mari rezerve,
mai ales în privinţ.a încadrării staţiunilor Basarabi în una sau alta dintre faze.
La baza schemei tripartite de periodizare internă a culturii Basarabi,
pe care voi încerca să o argumentez în cele ce urmează, stau unele diferenţieri care se pot observa in pasta şi rPpPrtoriul ornamental al ceramicii fine şi semifine descoperite în staţiunile bănăţene ale acestei culturi, şi mai puţin evoluţia tipologică a formelor, care nu prezintă modificări notabile de la o fază la alta.
Faza timpurie (I) se caracterizează alături de apariţia decorului
complex (canelat, incizat şi imprimat) tipic pentru cultura Basarabi prin persistenţa unor puternice elemente de tip Gornea-Kalaka~a (pl. IIVI) şi Insula Banului (pl. XIV-XXV), atît din punct de vedere al pastei
(prezentînd de multe ori nuanţe de brun-gălbui şi castaniu, pînă la brunnegru), cit şi al unor motive decorative (liniuţele scurte incizate, imprimeurile in formă literei „epsilon" sau şirurile de „S"-uri verticale etc.).
Dintre tipurile de vase cunoscute în această fază se detaşează cele cu
corp globular şi gitul înalt, străchinile cu baza invazată, ceştile şi, în mai
mică măsură, străchinile cu buza evazată. Aceluiaşi orizont îi aparţine
rşi fragmentul de vas-dublu („solniţă"), descoperit la Valea ·Timişului.
Am ţinut cont aici ~i de datarea mai tîrzie a cimitirelor de la Şoldăneşti şi,
in special, Selişte, Cf. A. I. Meliukova, op. cit., p. 68 şi urm., 141-142.
is 3 O. Berciu, Zorile ... , p. 24:3.
184
AI. Vulpe, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 177-121; VI. Dumitrescu, loc. cit„ p.
it.

2

~34-~35.
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De remarcat faptul că, în cadrul ceramicii fine şi semifine, procentul
vaselor sau fragmentelor de vase care prezintă decorul tipic culturii Basarabi este mai ridicat decît în fazele ulterioare, ajungînd pînă la aproximativ 500;0.
Obiectele de mtal apărute în context cu ceramică Basarabi timpurie
se reduo la pandantivul circular şi la fragmentul de „torques" de la
Gornea - „Ţărmuri" (nivelul II), cărora le poate fi adăugată, eventual,
psalia de fier cu cap de cal de la Ieşelniţa.
Descoperiri reprezentative pentru această primă fază a culturii Basarabi au fost efectuate în aşezările de la Remetea Mare - „Gomila lui
Gabor" (pl. II-VI), Gornea - „Ţărmuri" II (pl. XIV-XXIII), Valea
Timişului „Rovină", în turn. 1 al necropolei de la Ieşelniţa şi în depozitul de vase de la Alba Iulia - „Lumea Nouă". În celelalte zone din
aria de răspîndire a culturii Basarabi nu se cunosc încă materiale care
să poată fi atribuite acestei faze timpurii, excepţie făcînd poate cîteva descoperiri din nord-estul R. S. F. Iugoslavia 1ss.
€ronologic, această primă fază a culturii Basarabi poate fi plasată
în cel de-al doilea şi al treilea sfert al sec. VIII î.e.n., adică aproximativ
în intervalul 775-725 î.e.n.
Faza mijlocie (II) reprezintă în aceste condiţii acea primă fază (I)
a culturii Basarabi din periodizarea propusă de către AL Vulpe.
Materiale tipice pentru acest orizont evolutiv au apărut în majoritatea
staţiunilor acestei culturi cunoscute pe teritoriul Banatului, cele mai
reprezentative fiind acelea de la Valea Timişului, Sviniţa, Gornea „Căuniţa de jos" (pl. XXV-XXIX). Foarte probabil că aici va trebui
încadrată măcar o parte a necropolei încă inedite de la Moldova
Veche - „Ostrov".
Acestei faze îi aparţin, de altf Pl, şi cele mai multe staţiuni din aria
de răspîndire a culturii Basarabi, printre cele mai reprezentative descoperiri putînd fi amintite cele de la Iernut (în Transilvania) 186 , Popeşti (în
Muntenia) 187 , Poiana (în Moldova) 188 , Bosut (nivelul III b) 189 şi Zidovar 190
(R.S.F. Iugoslavia), Sofronievo (în R.P. Bulgară) 191 , Orlovka 192 şi Sărata 193
(în R.S.S. Moldovenească).
Consider că în acelaşi orizont va trebui încadrată şi o primă fază a
necropolei de la Balta Verde (respectiv, tumulii II, XII, XVI, XVIII, XX),
185

P. Medovic, op. cit., p. T. L/4-6, 8; T. Ll/1-5; T. LII/7; T. LJII/l, 3-6;
T. LIV/6; T. LVI/4; T. LXXIX-LXXX; M. Stojuc, Zoe. cit., fig. 10; 13)-2, 5-u.
18 6 Vezi, supra, nota 105.
187 R. Vulpe şi colab., în SCJV, VI, 1955, 1-2,
Al. Vulpe, în Materiale,
VIII, 1962, p. 359; idem, în Dacia, T'-.'.S., IX, 1965, p. 1U5 şi urm.; Abb. 1/1, 3 4, 7, 9,
12; 4/1-4, 6, 10; 5/4-5; 6, 1-12.; idem şi V. Veselovschi-Buşilii, în SCJV, XVIII, 1967,
1, p. 101 şi urm.
188
R. Vulpe, în SCJV, II. El51, 1, p. 177; III. 1952, p. l!ll; Al. Vulpe, în Dacia,
N.S., IX, 1965, p. 105, 107, 110 ~i urm.; Abb. 1 8; :112; 5/10; l) 5, 7, !J-10.
189
P. Medovic, op. cit.
190 B. Gavela, Keltski oppidum Zidovar, Beograd, 1952, fig. 23114; 30; 31.
191
Vezi, supra, nota 104.
192
I. D. Golovko, R. D. Bondar, A. G. Zaginailo, în l\.ratkie Soobscenia Odessa,
19G5, p. 68-80.
1
~n Vc>zi, supra, nota 107.
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o serie de piese de metal (aplici cruciforme, butoni, „psalii", etc.)
cu analogii în zonele est-alpine încă din sec. VIII î.e.n.1!1 4 şi care nu apar
in celelalte morminte din aceeaşi necropolă şi nici în aceea de la Basarabi,
~i un vas tipic pentru faza mijlocie a culturii Basarabi (în tumulul XX)1 9 =-•.
Ceramica fină şi semifină este, de această dată, aproape în exclusivitate de culoare neagră şi, foarte bine lustruită, nu mai apar elemente decorative identice cu acelea din grupele Gornea-Kalakaca şi Insula Banului, iar asocierea tipică a ornamentelor canelate, incizate şi imprimate
atinge apogeul, citit prin armonici ~i varietcitea combinaţiilor motivistice.
cit şi prin mărimea suprafeţei decorate a \'aselor.
Principalele forme cunoscute in această fază sînt ceştile cu una sau
două toarte supraînălţate, străchinile cu buza invazată sau evazată, cănile
cu o toartă, vasele cu corp globular şi gîtul înalt, u5or răsfrînt la exterior
(inclusiv cele de tip „urnă~'), in cele mai diverse dimensiuni şi variante.
Trebuie totodată remarcată (deşi pentru Banat nu avem incă descoperiri
sigure) apariţia încă din această fază a vasului cu picior înalt („fructiera"), ilustrată de exemplarul de la Verbiţa 190 , în Oltenia, f?Î Obreja „Tăul lui Filip" (jud. Alba) 197 .
Jn uceastă fază, procentul ceramicii ornamPntate cu decorul specific
nu depă~eşte, totuşi 20-30D/0 •
Cele mai multe obiecte de metal cunoscute în spaţiunile culturii Basarabi (fibule cu două resorturi, „psalii", aplice, buton, pandantive circulare, brăţări cu secţiune plan-convexă, topoare din fier cu aripioare, vîrfuri de lance, spadele, pumnal cu minerul terminat în forma literei T.
protome zooforme, etc.) aparţin ac·(•stei faze.
Intervalul cronologic în care poate fi plasată această a doua fază a
culturii Basarabi, poate fi considerat - deocamdată - cel cuprins între
ultimul sfert al secolului VIII î.e.n. - prima jumătate a sec. VII î.e.n.
(respectiv, 725-675/650 i.e.n.).
Faza tîrzie (III) Pste sigur documPntată în Banat numai prin cîteva
locuinţe de la Valea Timişului „Rovină" (pl. XXXIII-XXXIV).
Ea se caracterizeazc prin folosirea cu precădere a ornamentelor canelate pe ceramica fină şi sPmifină, realizată dintr-o pastă de culoare brună,
brun-neagră şi brun-cărămizie, mai puţin neagră. Lustruirea pereţilor
exteriori ai vaselor este mai puţin accentuată.
Tipologic, predomină străchinile cu buza invazată sau evazată, vasele
globulare cu git ul uşor Pvazat şi ce!jtile cu o toartă. In necropola de la
Basarabi este oine reprezentat ~i vasul cu picior înalt („fructieră").
Decorul imprimat este intîlnit acum extrem de rar, iar cel incizat de~i mai frecvent decît cel imprimat arată un evident regres faţă de
faza anterioară.
19
' D. Berciu, E. Comşa, loc. cit., p. 321 şi urm.; fig. 52-57, 72--78, 81, 89-90,
94, 96, 10111, 108-111, 112/l
195 Ibidem, p. 375, fig. 108-109; p. 377, fig. 111 şi 112/1.
196
D. Berciu, în lstRon;i, I, p. 144, fig. 205.
197 H. Ciugudeanu, in Apulum, XIV, 1976, fig. 519.
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Procentul vaselor care mai păstrează decorul specific culturii Basarcibi nu depăşeşte niciodată 100;0 (de cele mai multe ori fiind chiar mai
redus).
Materialul ceramic care a fost descoperit în complex~le tipice acestei
foze, cercetate pînă acum în aşezarea de la Valea Timişului - „Rovină",
arată că mult mai multe tipuri de vase din necropolele de la Balta Verde
şi Basarabi (în special ceştile cu decor canelat) pot fi considerate ca aparţinînd acestei faze tîrzii a culturii Basarabi1 98 •
Acestui orizont final îi mai pot fi atribuite faza a doua a necropolei
de la Balta Verde (turn. I, III-XI, XV, XVII, XIX, XXI) 199 , necropola de
la Basarnbi2°0 , cimitirele de la Soldăneşti 201 şi Selişte 202 , precum şi ci.ce]
aspect numit de tip Carevbrod-Ciurelu 201 , a cărui relaţie cu cultura
Basarabi rămîne încă să fie mai bine precizată în viitor.
Cronologic, această fază finală a culturii Basarabi poate fi situată la
mijlocul şi în cea de-a doua jumătate ci. sec. VII î.e.n. (respectiv, intervalul 675/650-625/600 î.e.n.).

*

*

*

In funcţie de toate cele arătate pînă acum, consider că cercetările efectuate în staţiunile culturii Basarabi din Banat au reuşit să contribuie în
primul rînd la completarea repertoriului de descoperiri ale acestei culturi,
aducînd în acelaşi timp cîteva precizări importante referitoare la momentul său de început. Prin descoperirile aparţinînd fazei tîrzii de la Valea
Timişului „Rovină" a fost confirmată încă o dată participarea culturii
Basarabi la geneza grupului Ferigile şi - prin aceasta - la sprijinireCI
opiniei conform căreia această cultură arheologică îi reprezintă pe getodaci (mai sigur pe geţi) în pre-ziua intrării lor în atenţia izvoarelor literare ale antichităţii.
Rămîne ca cercetările vii ton re nlă turi de publicarea celorlalte descoperiri rămase încă inedite (dintre care se detaşează materialele de la
Moldova Veche - „Ostrov") - să aducă noi contribuţii la lămurirea importantelor probleme pe cnrc le implică prezenţa acestei culturi în spaţiul
carpa to-dunărean.
MARIAN GUMA
198 D. Berciu. E. Com~a. loc. cit., fig. 59; 101/5; VI. Dumitrescu, loc. cit., fig. 32. 3;
33/1-4, 6; 34/1-3.
199 D. Berr:iu, E. Com~a, loc. cit., p. 321 şi urm.
200 VI. Dumitrescu, loc. cit., p. 177 şi urm.
201 Vezi, supra, nota 108.
2o 2 Vezi, supra, nota 109.
203 Al. Vulpe, în Actes du XJ-ieme Congl". Intern. de Thracolonie, Bucureşti,
p. 217.
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA
CULTURE BASARABI DE BANAT
(ResumeJ

Resultat des progres assez importants qui se sont enregistres a la recherche de
l'evolution culturelle du premier Age de Fer. l'etude presente le niveau actuel de
connaissances concernant la culture Basarabi de Banat. Portant sur un repertoire
des decouvertes de ce type, connues jusqu'au present dans l'espace delimite par le
Danube (au sud), Les Carpathes Meridionaux (â l'est). Mure~ (au nord) et par la
frontiere d'etat de la Hournanie (a l'ouest). on discute aussi Ies principaux traits
fondamentaux de la culture Basarabi en Banat (stratigraphie, types d'habitat, rites
f uneraires et Ies plus importanles categories de la culture materielle) en essayant
- a mcsure que la documentation actuelle le permet - m~me une integration des
ceux-ci dans la prohlematique generale de la culture (genese, chronologie et p~rio
disation interne).
Dans J'espace mentionne on connait un nombre total de 27 points d'ou se sont
issues des matkriaux du type Basarabi (22 etablissrments et 5 decouvertes ă caractere funeraires - trois surs: !Pşelniţa, Berzasca „IFET", Moldova Veche - „Ostrov"
l't deux prt'.•sumtifs: S\'iniţa et Fize~).
La plupart dl·s t'.·tablissl'r1wnts de type Basarabi de Banat sont situes sur Ies terrasses superieures des \'allees d<'s principaux cours d'eau (le Danube, Timiş, Caraş,
Bega). On ne connalt pas aucun cas de fortification construite par Ies representants
de cette culture, fait qui permet la supposition que la periode historiq.ue ou on
Pncadre la culturC' Basarabi a (•tt'.· rdati\'ement dcpourvue des cvenements violents
et, en rnerne temps, que Ies porteurs de CC'tte culture n'ont pas ete ctrangers au
milieu ethno-culturel local.
On a pu constater que Ies principaux categories de longemenls utilises par Ies
porteurs de celte culture en Banat ont ele des huttes, des demie-huttes et de logernents de surfece. LE"s donnees offrrles par Ies fouilles archeologiques de Banat depassant, d'une maniE>n· consislt"nte, tout cr qu'on connail. â ce moment. en ce sens,
sur l'espace occuppc par la culture Basarabi, unc• situation speciale dans ce contexte ayant l'etablissernent de Valea Timişului - „Ho\'inil", ou on a recherche jusqu'au presl'nt I I longernents et plusieurs foss<"s.
11 faut soulignrr le fait qu'un d<'s poinls cunnus dans le repcrtoire ne presente
pas une stratigraphiP ,.etalon" qui illustre tout<' l'cvolution de la culture Basarabi
oe Banat, en demit du fait que l'l'tablissenwnt de Valea Timişului presente dans
une grande mcsurc CC' caractere. Le fait qul' l'epaisseur moyen des sediments enregistre dans Ies stations recherchees sisthematiquement, ne depasse pas 0,200,30 fi, permet l'affirmation qUe le logement de CC'S etablissements a ete relativellll'nt d'une courte duree.
En oulre, l'appartenance ă des differcnts phases d'cvolution de Ia plupart des
points appartcnant â cette culture et ]'argument stratigraphique expose ci-haut constituent dC's indices qui sont en meme des faire emettrc la supposition d'une accenluee mobilite dans l'espace des portl'urs de celte culture, notamment dans ces phases ancienrws.
LC's donni·es stratigraphiqucs nous montr!', e~aleml'nt, que l'horizont de la culture Basarabi mit, d'une maniere implicite, au groupe Gornea-Kalakaca (Bosut III a)
dans Ies sud-ouest et l'ouest du Banat, au groupe Insula Banului au sud-est et
l'est de cctte region, el en m~me temps, aux groupes cvolues du complexe hallstattien ancien avec de ceramique cannellee (du type Remetea Mare - Gomila lui
Pituţ") au nord du Banat, ceux-ci constituant Ies principaux composants culturelles
qUi ont contribue a la ge.nese de la culturc Basarabi, au moins en Banat.
Pour le fin de celte culture ii existe seulement quelques indices concernant son
evolution de la zone collinairc du Banat vers des manifestations culturelles semblables a celle du type Ferigile, pour la zone de plaine n'existant pas des elcments
capables d'illustrer d'une maniere concluante l'evolution ulterieure de cette culture.
Les donnees concernant le rite et le rituel funeraire pratique par le porteurs de
la culture ci-envisagee restent encore sommaires et pcu significatives en ce sens.
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Pour Sviniţa et Berzasca „IFET", il existent des indices pour l'usage de l'incineration sous des petits tumulus enveloppes en pierre. A Ieşelniţa, le seul tumulus publie qui peut-etre attribue ă la culture Basarabi (Turn. 1) n'a pas offert aucun indice sur pour l'etablissement du rite funeraire. Pour la necropole de Moldova-„Ostrov" (encore inedit) on dispose seulement par des faibles informations a l'egard
de l'existance, dans ce cadre-ci, des tombes d'incineration et aussi d'inhumation.
L'inventaire de ce tombes contient ceramique du type Basarabi, associee avec une
serie de pieces metalliques. Donc, il n'existe pas la possibilite au stade actuel de
la recherche, d'etablir si cette necropole peut etre attribuee totalement a la culture Basarabi, ou, contrairement, pouvant considerer comme caracteristiques Ies
deux rites funeraires ou l'un d'eux pour Ies tombes appartenant surement a la
culture Basarabi. En tout cas, la plupart des tombes d'ici ont ete envelopes en
pierres et des petits tumuls aplatises.
Les principaux categories de vestiges de la culture materielle du type Basarabi,
decouverts en Banat, sont: la ceramique des pieces metalliques et egalement quelques objets realises en terre cuite et pierre.
La ceramique, modellee en totalite manuellement, appartient tant a la categorie grosiere d'usage commun, a la categorie fine et demi-fine ayant des destinations diverses.
La forme la plus typique pour la categorie usuelle c'est le pot ayant le coup
voute et le col legerement profile et courbe vers l'exterieur, la ceramique fine et
demi-fine, ayant frequemment Ies murs lustres est illustrce par des types deja connus a l'aire de diffusion de la culture Basarabi (Ies recipiens bombes a col prolonge, Ies ecuelles et Ies soupieres ă bord ont tire vers l'interieur Ies canettes a une
seule anse et Ies tasses avec l'une et deux anses). Une apparition plus rare c'est le
pot-double (du type „saliere"). On ne connait, pour le moment, des coupes a pied.
Le decor est realise par la combinaison coqiplexe des motifs canneles, incises
et imprimes, parfois incruste en blanc. On connait aussi de ceramique depourvue
de decor.
Les pieces en metal, connues jusqu'au present, sont realisees exclusivements en
bronze et en fer, representant - ă câte des exceptions - des parrures et des autres
accesoires de port (fibules, bracelettes, bouttons et des fraises du dindon etc.), et des
pieces d'harnachement, des pandantives et „psalii"). Quant a la necropole de Moldova Veche - „Ostrov" il existe des informations a l'ecard des autres categories
d'objets mettaliques (des especes-poignards, des parrures de chevelure, fragments
de ceinture, des prâtomes zoomorphes - tete d'oiseau etc.). Chronologiquement dire,
ces objets peuvent etre encadres, dans !'intervale compris entre le milieu ou la
deuxieme moitie du VIII-e siecle av.n.e. et le deuxieme moitie du VII-e siecle
av.n.e.
Des autres categories d'objets, on doit mentioner deux cachets en terre cuite
pour ornementer la ceramique decouvertes ă Remetea Mare - „Gomila lui Pituţ"
et, respectivement, Valea Timişului - „Rovină".
Ayant a la base Ies informations offerts par Ies decouvertes de Banat, l'auteur
met en discution des problemes envisageant la genese, la chronologie et la periodisation interne de la culture Basarabi.
Combattant des hypothcses d'auparavant, qui opinaient en faveur de !'origine
estique ou ouestique de cette culture, l'auteur considere que la naissance de la culture Basarabi s'etait produite portant sur le fond ethno-culturel local du complexe
ă ceramique noire, cannele de l'Hallstatt ancien, auquel on ajoute l'impulse culturel (et partiellement, meme une participation ethnique rapidement assimilee) rec;u
de Ia part des groupes Insula Banului et Gornea Kalakaca (Bosut Illa) ces conditions, la zone du sud de la Roumanie (Banat, Oltenie et eventuellement, Ia Muntenie), egalement Ies regions danubiennes du nord-ouest de la Yugoslavie et le nord
de la Bulgarie, doivent etre considcrees comme l'aire primordiale de formation de
la culture Basarabi.
Un enrichement du repertoire typologique et ornamental de la c(·ramique et
aussi une diversification plus acccntuec de l'inventaire mettaliquc produira simultanement avec le mouvement ethno-culturel de zones est-alpines qui a eu comrne
effet l'apparition des necropâles du type Balta Verde et Basarabi, evenement qui
doit ctre place entre la phase moyenne de d(·vcloppf'ment df' la culture Basarabi,
respectivement le debut du VIl-P siecle av.n.i·.
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Rediscutant Ies principaux reperes d'ordre chronologique, l'auteur considere
que la periode d'existance de la culture Basarabi peut-etre entre la premiere moitie
ou le milieu de VIII-a siecle et la deuxieme moitie du VII-e siecle av.n e., c'est
a dire !'intervale compris entre 7751750-625/600 av.n.e.
En cc qui concerne la periodisation interne on opte pour l'cxistance des trois
phases dans l'evolution de cette culturc respectif la phase ancienne (I), placee aproximativement cntre 775-725 av.n.e .. la phase moyenne (II) placee aproximativement
entre 725-675/650 av.n.e., et la phase tardive (III). situee aproxivativement entre
G75/650-625/600 a\'.n.e.
II reste que Ies futur~s recherclws - a cote de la publication des autres decuuwrt<.·s restecs encorP inedits d'entre qui on detache des materiaux de Moldova
\"cehe - „OstrO\·" - apporteront des nou\'elles contributions a clarifier les import;ints problemPs impliques par la presencP de cctte culture dans l'espace carpathique - danubien.

https://biblioteca-digitala.ro

105

Cu ltura BASARAB I

)

\....

I

\... .

_, .„
,.

„.

• -

I

I\

-B

Planşa

I : Harta descoperirilor d e tip Basarabi în Ban a t : A -

B -

de scop riri cu caract0r funerar .

https://biblioteca-digitala.ro

a

c•zări;

M.

106

:~

Gumă

... '

.
'

'

,.,
/
/

/

'5

/

-~
' I

•. ; .::,·•

.. ,i,,, , .• •

. . . „\· .

·.· - · ..

I
I
I
I

6

9
10

7

Planş a II : Ceramică

e

-

....
.

..
18

Basarabi (faza timpurie) de la Remetea Mare lui Gabor" .
https://biblioteca-digitala.ro

„Gom t!a

Cultura BASARABI

107

8

12

16

Planşa III:

C

ramică

Basarabi (faza timpurie) d
lui Gabor".

https://biblioteca-digitala.ro

17

la Remetea Mare -

„Gomila

M.

108

Gumă

---,
'

-----

'

'

8

Planşa IV: Ceramică Basarabi (faza tim p urie) de la Remetea Mar

mila lui G abor".
https://biblioteca-digitala.ro

-

„Go-

Cultur a BASARABI

109

I

I

I

'

\

t

\

\
\
\

'''

I

'

.... .....

....

„

' ....... ,
,_.

--...

„„

__ -

__ .,,.
.„ ..... ___

~„

I

I

-:- ~

---·.., ~--- ·-,,,.,.

,

Planşa V : Ceramică Basarabi (faza timpu rie) de la Remetea Mare lui Gabor".

https://biblioteca-digitala.ro

„Gomila

https://biblioteca-digitala.ro

,..

,

,
I

-,

''
'

'

'

'\

I

I
I
I

I
I

I

I

i

I

I
I

,
I

''

I

I

''

'''

,

I

''

',

',,
................

____ - --- -

/

,,

,

I
I

I

'

I

I

I
I
I
I

\
\

I

\

I

\

\

''

''

,,

''

' ' ',

Planşa VII:- Cerami c~ Basarabi din zona necropolei de la Berzasca https://biblioteca-digitala.ro

„

„„

,

,,

I
I

/
I

/

„IFET".

2

M.

112

Gumă

,,

"„

------------------

... ...

... ...

,-'

„"

,
/
/

...

„

„

...

/
/

/

„ ,,."

' ...

2.

/

- - - - - - - - - - - - „"'

-P la nşa V I II :

_...

,

/

„

/
/

_.,,,..

C rami că Basa r abi din zona n cropolei d e la B erzeasca -

https://biblioteca-digitala.ro

„IFET".

Cultura BAS:ARAB I

'

...

''

-

/

''

/

''

Planşa I X: Ceramică

8-

--

113

-- - _____ _____ __,

/

din Basarabi de la B rzeasca -

Banatica - vol. 7.
https://biblioteca-digitala.ro

3

""

„ I FET".

Gumă

M.

114

.... ~

f.

f

„

I

~

''
, _______ _ _ „

---------------- -

,"

,

,
,,

,

5

'

'

·:~T/_/

8

Pla nşa X: Ceramică

Basarabi de la Berzasca

https://biblioteca-digitala.ro

" Ş pi'ţ " .

'I

ii

=·",

tl
li

I

I

\

,,,

,,"

I' '

I li

\

'

„ ..•
-::.„

li

\

''

,,11
'

''

\

\

'\

I•
d

''

'

\

'\

~.,

\

\

'\

rl

\

'

'I

~:

\
\

\

'

\

'

\

\

'

'

\

\

\

\

I

I

... .

..o

----.

CO

"""'
Ctl
rn
Ctl

I

I

i:q

1

>ctl

·a
(.)

Ctl

I

I
I

I
I
I

I
I

I

I

I

I'

I
I

,
I
I
I

I

I

I

1..t,1

,'.:i111

I

,'

I

.,,

,I

:: <
li

~'i·~~L

'•

:1:: ~.: ~

/

https://biblioteca-digitala.ro

.

I
I
I

I

'

'

'

'

'

Q)
"""'

u

M.

116

Gu mă

- - - - - --}

\

I
I

I

I

I

\

2.

I

\

\

I

Planşa

X II : Ceram ică Basarabi de la Berzasca -

https://biblioteca-digitala.ro

„Spiţ ".

....

''

\

\

''

\

'

\
\

''

''

.......

''

·p_
'

CI)\

''

'I

.,
'1

Cil

I

'I

"

co
Q.)

,,".,
:•,I

N

CJ

cn

"

I

'

""'

Q)

i::q

"

I

--l

co

Q.)

"O

...

~

ll
;...

cCil

'I
,,.
,/

I

C'.l

'

I
I

I

I
I
I

,

,

I
I

I

I

I

I

I

I

I

,

,
,,

,

I

I

I

,'

I
I

I
I

:

i::q
>ctl

·-6
CJ

...Cil

Q)

u

-~

C::l

CI').

i:!

I;!

o..

https://biblioteca-digitala.ro

118

M. Gumă

Planş a XIV: C ramică Basarabi d

la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„ Ţărmuri" (II).

Cultura BASARABI

119

I
I
I

\

I

I
I

\

'

I

I ,'

\

I

\

I

I

'

I

I

'\

, ,,,
,
I

''

„

' ' ,,

,

I

--~ "'

' ' . - - - - - - - - - __ , , ,

I
/

- - ----

., . f .
'

„ ~· ·

'
'

~·

'
''
\

I
I

I

\

I
\

„

,
I

'

I

I

I

I

\

'

I

I
I

\

I

\

I

\

/
'

I

I

"•

:·.

·.:..

„ .·:

·•·

2

,·

Planşa

XV :

Ceram ică

Basarabi de la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„Ţărmuri"

(II).

I

I

t

•

•I

t

•

~ -

-

,..

.

-

'
'

\

'

I
I

I
I

I

:.

I
/

I

E
o
co

-c

..„

.D

'

co
co

~

co
I-.

p:i

I

>Ce

u

I
I

....

E
co
r-

I
J

u

I

.....

I
I

><

<lJ

::::..
o

">
~

I

.s
Q.

I
..
.
~

\

' . „· ~

https://biblioteca-digitala.ro

„

Cultura BASARABI

•

•

121

,O \

•

. '·' '·
.. .. :.·. .

·.·. . ..
\

...

. .;·/~·.;
: „.
! ~ ·: ·
·, -: :..

. .„...
• . • „.

:: :,t,; ; .

·. : ~' ·: ::„:;.: .

··.::;=··.·.·.::.::.·

-Pl anşa

XVII : C

ramică

Basarab i de la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„Tărmuri" (li ).

M.

1.22

Gumă

·. ·..

/

I

I

I
/

.

I

.·.~·
•

·. ~
. .„„ .- _. .L.;

-

"
I

10

'

11

PLanş a XVIII : Ceram ică B asarabi de la Gorn ea https://biblioteca-digitala.ro

„ Ţărmuri" (IT).

Cultura BASARABI

123

·.

...
.,. „

.• :

T""'

. .:
. . ... . „

-·~:·:~·"~·,...
. ...·.,;,
, ,_:'.' ,~ '1

Planşa

• •

„

15

X I X : Ceramică Ba sa rabi de la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„ Ţărmuri"

(II) .

M.

124

Gumă

17

. ..

.

-,

~
~~
21
--'

Plan şa XX : C ramică Ba arabi de la Gornea https://biblioteca-digitala.ro

„ Tărmuri" (II).

Cult u r a BASA RABI

125

''

'

''

~~:z.u:..ai.:;.q'-~,- - ~7

,

5

''

'

4

. .

,f .·.: · . .

·' ~. ·. ·: ..

„

<"·:";<·, ...•..

\

\
\
\
\
\

\
\

\
\

~

\

\

\

\

'

\
\
\

\
\

\

7

- ------

\

,, ;'fA;;i'i_~s;ţ16P;tft~;r •
.:· . :. : ., ,

:

9
Planş a

XXI : Ceramică Basarabi de la Gornca -

https://biblioteca-digitala.ro

„ Tărm u ri"

(II) .

.M .

126

......

Gumă _

_----

.......... ..............

....

------- ------ -------------

'

'

'

'

''

' ',

,,
''

' ',

„
''

,,

',

' ',
'-

--

______

______
Planş a X X II : C eramică

../ ;

,'

,,

,,'

,,

, I'

/

I'

,/

}

/

;

,

,
,,

,
,,

,
,,

,,

,,
4

;/

Basarabi de la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„ Ţărmuri " (II) .

Cu ltura BASARABI

127

l

• • • ; ".â-

.: ·. . . :r •

'

I

''

I

/

''

/
/

''

/

''

/

',,

/

' ... , ... ,
',
..... „ _ _ - - - -

Plan ş a

XXIII:

Ceramică

____ ___,,.

Basarabi d

/
/

""

/

4

"

/
/

la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„Tărmuri"

(II).

-!. Gu mă

128

_)
1

- - - --

·.

11
10

15
Planş a

XXIV :

ramică

Basarabi d

la Gorn a -

https://biblioteca-digitala.ro

„Pod

Păzărişte" .

129

Cult ura BASARA B I

.•

1

-·

•
4

7
„

I
\

''

,,

,

'

/
/

·.. „

7

''

''

'

-··

:>, ' •

' '
'

........

....

Planşa

/

'

XXV : C

'

'----- ·

ramică

----~

_,

Basarabi de la Gornca -

https://biblioteca-digitala.ro

„Pod

Păz ăriş te" .

Jf. G umă

130

---

____--__ ___ ,,,.

' ....
Pla n ş a XX

__ ______ _

---- --

2

_...

I: C eramică B asarabi (faza mijlo ie) de Ia Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„ Căuniţa de Jos" .

...

-- --- ---,------ ....
,,

,-- .... ' ' ' '
''

I
/

/
I

''

\

\
\
\

'\

\
\

\

\

\

\
\

\

\

\
\

'' '
\

\
\

\

\

' '
\

o

o

\

\

\

\
\

ro

\

,....;

\
\
\

,,. ,,,.,-

I
I

I

'

I

\
\

'

' ...
...

(!)
(.)

o
.,....,
......

,....;

E

- ...

\

--.

I
I
I

----- -

I

(!)

'U

'

'

'

'

''

t
I

\

I

'

I

)
I
I
I

ro
N
ro

~

... .

.D

ro
>-.
ro
C/l
ro

r::o

I

I
I
I

I

I
I

I
I

I
I
I

I

,
....

https://biblioteca-digitala.ro

__ .,., ,

.,.
,,

„

/

J

I
I

'

......

E
ro

>-.

(!)

u

132

i

f.

Gu mei

..

....

\

.

•

• ,.,

.f

' •

':·„.·"·.'

.

.', '..
. " ,;

~

„•• -.

'

Pla nş a

XXV III :

,

,~

.. ':

..

.

"'',. - , ,' :

, ..... ,

I

/

'

/

/

/

'' '

/

/

/

/

/

/

''

rami că

/

/

/

''

'''

-

..- -

...1 -

-

/

/

/
/

- -

- _ ,;

B a arabi (faza m ij locie) d
https://biblioteca-digitala.ro

Go rn a -

„Că u niţa

ele Jo s".

133

Cultura BASARABI

ţ,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I

I

'\

I

I
I

\

Planş a XXI X:

C

rami că

Basarabi (faza mij loci€' ) d

la Gornea -

https://biblioteca-digitala.ro

„Căuniţa

I

I

I
\

I·

I
I

I

de Jo

f . Gu mă

134

"

_,

; _,a
···-._.
' :

,

-, -.-

„

'·

'-

I

\

·'
,.,

. ~.

''

I
\
\

\

;•

\

,: ~

·-.

I

I

I

I

I

Planşa XX X:

I

I

I

~

--!vzun--

I

-- - --

I

l

I

-.__

\;

/
.,,,,,,,.

Obiecte de metal din mediu Basarabi niţa (după M . N ica ).

https://biblioteca-digitala.ro

1, 2, -

Gor ea; 3 -

I eşe l

Cultura BASARABI

135

,,
_ _

._

li

'

.'.----~-(-------~ ---- i tN.':
- --- --- --~

1

3

/'
/

/

/

I

-

/

-

/
/

-.,'
•
.'

\

5

4

--7

\.

--

' '.
'

6

.

' ~

·' ·.~'
'·

-,/

-

:r ,

·„ ••
\-

-

', '

10
Planşa

XXXI : Obiecte de me tal din mediu Basarabi de la S\ · iniţa.

https://biblioteca-digitala.ro

M.

136

Gumă

I

L
I

I

t

I

2.
Pla n ş a

XXXII : Şt am pi l e din lut ars p ntru ornamen tar
ce ramicii Basara bi d e la
R m t a Mar (1) şi V 1 a T i m i ş ului (2).

https://biblioteca-digitala.ro

Cultura BASARABI

137

,,.

I /
I

'

--- ' '

,.....-,
I'

/

,,,.,

I

I

I
I

I

,,. ,,,'

\

\

/

I

/

/

,,.

'\

/

/

I
I

I

I
I

I
I

I

/

/

,,

/
/

2

,_

'

- --

------- -- - - --- --- ~
,

3

Planşa

XXX III :

Ceramică

B asarab i (fa za tîrzie) ele la Va lea

https://biblioteca-digitala.ro

Timişului.

M.

138

Pla nşa

X

·x1

C rami

ă

Gu.mă

Basarabi (faza tîrzie) d e la Valea

https://biblioteca-digitala.ro

Timi ş ului.

CITEVA DESCOPERIRI HALLSTATTIENE
RECENTE DIN BANAT
în urma unor cercetări sistematice, periegheze şi descoperiri întîmplă
toare a intrat în patrimoniul Muzeului din Caransebeş material arheologic hallstattian din mai multe puncte arheologice, dintre care unele au
fost deja semnalate 1 .

I.

Comloşul

Mic (corn.

Comloşul

Mare, jud.

Timiş)

În cursul anului 1982 a fost achiziţionată (MC nr. inv. 12210) o sabie
cu limbă la mîner (Pl. I/a, c), din păcate 11u cunoaştem locul exact al descoperirii. Informaţiile furnizate de I. Marta ne indică faptul că sabia a
fost găsită în urmă cu decenii, în arătură, de către fostul proprietar al
casei cu nr. 17 4 din Comloşul Mic.
Sabia, bine păstrată, este cu urme de patină nobilă, avînd următoa
rele dimensiuni**: L=41,5 cm; LA lamei=3,5 cm; LA mîner=2,5 cm. Din
mîner s-au păstrat 3 cm şi jumătate dintr-o gaură de nit (D=0,5 cm). La
gardă s-au păstrat trei găuri de nit (cu D=0,5 cm). Pe ambele feţe ale
lamei săbiei, depăşind puţin jumătatea acesteia, se disting cîte două nervuri a căror reliefare se accentuează în zona de legătură a mînerului cu
garda unde ele se unesc în unghi. În zona de contact a gărzii cu mînerul,
pe una din feţele lamei sînt zgîrinte două linii paralele transversale ce
unesc cele două nervuri. Vîrful lamei este teşit şi rotunjit, iar tăişurile
sînt bine păstrate. Sabia a fost executată prin turna.re în tipar bivalv.
Acest tip de sabie este prezent în Banat în mai multe localităţi: Baziaş:!,
Berzeasca 3 , Unip 4, cărora li se adaugă şi piesa fără loc de descoperire precizat, provenind probabil tot din Banat", ele fiind datate în general în
BrD-HaA. Pe teritoriul României acest tip de sabie apare în depozitele

„

Pentru dimensiuni am folosit următoarele prescurtări: L=lungime,
Pentru punctele Buchin „Sat Bătrîn", Caransebeş, Iaz, Valea Timişului vezi
StComC, IV, 1982, p. 323-324.
2 A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter aus Uumanien, în Dacia, N.S., X, 1966,
p. 189, pl. XXIX, nr. 290.
3 Ibidem, p. 186, pl. XXIX, nr. 260-261.
4
Ibidem, p. 175, pl. II/G, XXIX, nr. 70.
5
Ibidem, p. 186, pl. XXII/IO, nr. 271.
1
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de la: Uriu 6 , Aurel Vlaicu1 , Domăneşti 8 , din seria Uriu-Domăneşti (BrD,
sec. al XIII-lea î.e.n.).
Acest tip de sabie este prezent în număr mare în mai multe depozite
de bronzuri din seria Cincu-Suseni (HaA 1 sec. al XII-lea î.e.n.), cum ar fi
cele de la: Aiud 9, Band 10, Dipşa 11 , Galoşpetreu 1 :?, Guşteriţa 111 3 , Pecica 1114,
Pecica IV 15, Sighetu! Marmaţiei1 6 , Suseni1 1 , Spălnaca II 18 , Uioara de Sus 19,
Ilişeni'.! 0 , Tc>chirghiol2 1 (seria Techirghiol). O astfel de sabie se află şi în
depozitul de la Hida 22 din seria Sîngiorgiul de Pădure - Fizeşul Gherlei
(HaBz sec. al IX-lea î.e.n.) cit şi în două depozite nesigure de la Slimnic23
~i Baia Marez.a. Acestui tip de sabie, care apare în BrD este tot mai frecvC'nt în HaA 1 şi îşi încheie existenţa în HaB 2 , ii aparţine şi sabia de la
Comloşul Mic ce se încadrează cronologic, în lipsa altor elemente de încadrare mai precise, în BrD-HaAz.

II.
\"C'rin)

Peştera Galaţ

-

2236/-!* (corn Goruia, sat Girliştc jud. Caraş-Se

ln vara anului 1981, cu ocazia unor cercetări arheologice in peşterile
din această zonă 2 \ au fost găsite în această peşteră la suprafaţă mai multe
fragmente ceramice în zona celei de-a doua galerii (MC nr. inv. 11710),
fr3gmente ceramice încadrate cronologic în HaA-B 2 G. Fragment de proeminenţă conică (PI. IV/4) de culoare neagră la exterior şi roşie în interior, fragment ceramic cu caneluri în formă de ghirlandă (PI. V /1) de
• !\r. 22;rn,'4 rcprczint.:'l codul spt·olugic al Peşterii Galaţ.
M. Petrescu-Dlmbovi\a, D;.•pozitcll' de bronzuri din Uomania,

Bucureşti, 1977,
p. 71, 205, pl. 68/10.
7 Ibidem, p. 5:!. 180. pi. 22.'ll.
~ Ibidem, p. 58, pl. !12, pl. 44 1.
:i Ibidem, p. 81, 223, pi. 106 Hi, 17.
10
Ibidem, p. 82, 228, pi. 115111.
11
Ibidem, p. 92, 240, pl. 140/1.
12
Ibidem, p. 94, 243, pl. 145/12, l'.'l.
t3 Ibidem, p. 96, 248, pl. 15fi/l-20.
14
Ibidem, p. 101, 256, pl. 1G9'14, 18, 107 I.
15 lbidc>m, p. 102, 2GO, pl. 177. 2.
16
Ibidem, p. 106, 2G5, pi. 185/14.
1
1 Ibidem, p. 108, 266, pl. 190/G.
18 Ibidem, p. 108, 272-273, pl. 200/25-2G, 21)1 I, B, 10, 13.
1
~ Ibidem, p. llG, 297, pl. 249 '3-18, 250. 1-:3.
w Ibidem, p. 120, 313, pl. 280/11-12.
21
Ibidem, p. 121, 316, pl. 213513-15.
22
Ibidem, p. 143, 352, pl. 350/l.
23
Ibidem, p. 158, 361, pl. 376.'l-4.
24
Ibidem, p. 153, 357, pl. 367/9-10.
\
25
vezi plan, descriere, bibliografie în: Peşteri din judeţul Caraş-Severin - Cercetări arheologice 111, mss.
28
Amintim citeva studii importante privitoare Ja ceramica hallstattiană timpurie: K. Horedt, StCAI, XIII, 1967, p. 151; St. Foltiny, Apulum, VI, 1967, p. 49-71;
A. Laszlo, C/110, 1972, p. 173-184; idem, SCIV, 24, 4, 1973, p. 575-610; C. Kacs6,
Marmaţia, II, 1971, p. 36-54; C. I. Smirnova, SCIVA, 25, 3, 1974, p. 359-380; S. Morintz, Peuce, II, 1971, p. 19-25.
0
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culoare neagră la exterior şi roşie în interior, fragment ceramic de la un
vas bitronconic cu caneluri late oblice (Pl. VI/1) de culoare neagră la
exterior si rosie în interior.

.

III.

.

Păltiniş

(sat

Păltiniş,

corn.

Păltiniş,

jud.

Caraş-Severin)

In punctul „Topliţa" (unde există în prezent o parcare auto 27 cu prilejul unor lucrări de îmbunătăţiri funciare din pămîntul excavat din
şanţuri au fost recoltate fragmente ceramice (MC nr. inv. 12649) hallstattiene timpurii (datate probabil în HaB), două fragmente ceramice cu caneluri (Pl. IV/1, 2) de culoare neagră la exterior şi brună în interior şi un
fragment de proeminenţă alungită (Pl. IV/3) de aceeaşi factură.
; Tot la „Topliţa" punct care este situat la cca 1 km de D. Cozlar din
hotarul satului Cornuţel (corn. Păltiniş, jud. Caraş-Severin) unde în 1958
a fost descoperit depozitul de bronzuri şi urna bitronconică fragmentară
ce se datează în BrD (aparţinînd seriei Uriu-Domăneşti 29 , sec. al VIII-lea
î.e.n.) a fost găsit un fragment de tipar bivalv de celt (MC nr. inv. 12656).
Acesta este confecţionat din azbest amfibolie procurat din zăcămîntul
geologic de la Crîjma - V. Pietroasa (corn. Măgura, jud. Caraş-Severin) 30 •
Tiparul (Pl. I/b) este destul de rău păstrat, avînd urme de culoare roşie
din cauza temperaturilor înalte din timpul turnării aliajului. Este un tipar
de celt, de tip transilvan, varianta răsăriteană 31 , avînd L=115 cm; LA=
7,5 cm; GR=5 cm. Un tipar de celt asemănător s-a găsit la Pleniţa 32 şi
este datat în HaA 2 (în cadrul seriei Turia-Jupalnic, sec. al IX-lea î.e.n.)
ca şi celturile de la Jupalnic 3•1 , Pescari 34 . Celturile de acest tip mai apar
în depozitul de bronzuri de la Ghermăneşti 3 ;; (încadrat în BrD, sec. al
XIII-lea î.e.n.) din seria Rîşcşti-Băleni, dar şi în depozitele de la Fizeşul
Gherlei II 36 , Hunedoara Il 37 (încadrat în HaB 2, seria Fizeşul Gherlei Sîngiorgiul de Pădure sec. al IX-lea î.e.n.). Încadrarea cronologică a acestui tipar de celt ţinînd seama şi de materialul ceramic găsit în acest punct
o situăm în HaA 2-B 2 (sec. al XI-k'a-al IX-lea î.e.n.).
21

vezi H. Petrovszky, Banatica, IV, 19î7, p. 447, nr. LI.
cf. nota 23
2
:-i M. Rusu, Dacia, N. S., VIL 1963, p. 205, nr. 17; I. Stratan, SCJV, 15, 4, 1964,
p. 523-528; M. Petrescu-Dîmboviţ::i, Depozitele ... , ID77, p. 55, 187, pl. 35/1-10;
A. Laszlo, Aluta, VIII-IX, 1976-1977, p. 40; idem, CMO, p. 182, fig. 4; O. Radu,
SCIV, 24, 3, 1973, p. 506; S. Morintz, P. Roman, SCJV, 20, 2, 1969, p. 393-423; S. Morintz, Contribuţii .... I, 1~78, p. 171, 174, fig. 85/1-12; V. Dumitrescu, Arta preistori<'ă ... , 1, 1974, p. 423, 42G, 428, fig. 453:1; M. Gumă, StComC, II. 1!}77, p. 25G,
pl. I. X.
30
Mulţumim pc această cale geologului O. Popescu de la I.P.E.G. Banatul Caransebeş pentru faptul că ne-a predat tiparul şi pentru determinările geologice pc
care ni le-a pus la dispoziţie.
31
M. Rusu, Sargeţia, IV, 1966, p. 17-40.
~ 2 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 125, 321, pl. 2%/8.
;u Ibidem, p. 123, 319, pl. 291. 16.
:i 4 C. Săcărin, 13anatica, IV, 1977, p. 111-115, pl. 1/1, II/l; 1,;cm, .)"/. CornC,
ln!'.frmCD, 1979, p. 112, pl. I, II, nr. 13.
3
·' M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 75, 211, pl. 81/3.
:JG Ibidem, pl. 42, :346, pl. 345/11-19, :34G/l-9.
37
Ibidem, p. 143, 348, pl. 350/10.
28
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IV.

Caransebeş

-

Balta

Sărată

(jud.

Caraş-Severin)

In punctul „Cîmpul lui Andrei" 38 au fost colectate fragmente ceramice hallstattiene, tot aici au fost identificaţi tumuli datînd din perioada
mijlocie a Hallstatt-ului. ln 1977 a fost cercetat sistematic un turnul notat T 2 (Pl. V/2). Tumulul avea următoarele dimensiuni: D=9 m; l=l m.
Pe virful său a fost amplasată o bornă topografică, prilej cu care din
groapa bornei au fost scoase de către muncitori fragmente ceramice care
s-au pierdut. Tumulul a fost împărţit în patru sectoare despărţite prin
martori groşi de 0,30 m. ln sectorul C 1 a fost găsit un fragment ceramic
(MC nr. inv. 12208) dintr-o buză de castron, rotunjită şi invazată (Pl. II/2).
Stratigrafia peretelui de sud al T 2 (Pl. II/1) se prezintă astfel: între 00,25 m stratul actual; 0,25-0,60 m pămînt de umplutură din manta;
0,60-1,05 m lentilă de cărbune şi oase calcinate. Au fost găsite patru
morminte cu oase calcinate. In plan situaţia tumulului cercetat se prezintă astfel (PI. III): M 1 era amplasat în sectorul C 1 la adîncimea de 1,05 m
continuîndu-se ~i in sectorul C:!, constînd în oase calcinate. M2 este amplasat înspre centrul tumulului în sectorul C 2 la adîncimea de 1,05 m şi
constă de asemenea dintr-o îngrămădire de oase calcinate. M 3 este amplasat chiar în c0ntrul tumulului unde ulterior a fost săpată groapa bornei
topografice. M 4 este amplasat în sectorul C 4 la adîncimea de 0,40-0,60 m.
La baza acestor două morminte (M 11 2 ) care nu conţin nici un obiect de
inventar se află pe o suprafaţă cc se întinde în toate cele patru sectoare
ale T :!• la adîncimc<1 de> 0,90-1 ,05 m se află o lentilă de cărbune mai
groasă spre centrul tumulului subţiindu-se spre est şi care este probabil
urma ritualului de purificare· p0 care ulterior s-a ridicat tumulul. în
această lentilă în apropierea lui 1\1 1 s-a găsit un fragment ceramic (PI. II/2)
de la o strachină cu buza invazată c·p se încadrează în etapa mijlocie a
hallstattului. lJltc•rior în manta au fost amplasate alte două morminte
(M 3 , 4) evidc>nt mai tîrzii. M 3 aflat la adîncimc>a de 0,20 m a fost deranjat
de groapa pentru borna topografică. M 4 amplasat în sectorul C 4 la adincimea de 0,40-0,GO m constind din oase umane incinerate fără obiecte
de inventar.
Dacă ni se parc> evidentă diferenţa cronologică între M 3 şi M 1 pe de
o parte şi M 4 şi M:! pe de alta, nu putC'm stabili diferenţe mai fine privind raporturile cronologice> între M 3 ~i M 4 • Faptul că ritul de înmormîntare este acelaşi în toate mormintele ne face să bănuim că şi M 3 şi M 4
aparţin aceleiaşi perioade a primei vîrste a fierului.
Acestea au fost citeva aspecte ale Hallstattului timpuriu şi mijlociu
prezentate în această lucrare, fiind necesare şi în continuare cercetări
sistematice pentru clarificarea mai exactă a problemelor stratigrafice şi
cronologice a acestor situri arheologice.

PETRU ROGOZEA
38

R. Petrovszky, Banatica, III, 1975, nr. XIIl/4, 5, 8, 9; cercetarea tumulilor
lui R. Petrovszky; mulţumiri pentru dreptul de publicare.·

aparţin
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NEULICHE HALLST ATTZEILICHEN ENTDECK UN GEN
AUS DEM BANAT
(Zusammenfassung)

Wir stellen von em1ge Entdeckungen aus Hallstatt Zeit (Ha. A 1-C) in Banat.
So in Comloşul Mic (Kreis Timiş) ein Schwert mit Zunge am Griff (von Br.
D-Ha.A 1); Păltiniş (Kreis Caraş-Severin) einige Keramikscherben und ein Celtmuster (von Ha. A 2-B 2); Galaţ Hăhle (Kreis Caraş-Severin) Keramikscherben (von.
Ha. B); Caransebeş-Balta Sărată (Kreis Caras-Severin) Keramikscherben und ein
Hi.igelgrab (T 2 ) aus dem Basarabi Kultur (von Ha. C).
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Pl. I. a, c,
T af. I , a,

omloşul
o ml oşu l

Ii c: sa bie cu li mbă la miner; b, Păltini ş: fragment de tipar
bivalv d celt.
Mic: ein Bronz schw rt mit Zunge beim Griff; b, Pă l tini ş :
Br u chstu ck ein s K elten mustes.
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PI. II. Caransebeş Balta Sărată;
I profi lul peretelui de sud a l T 2 ; I bornă topografică; 2 strat a ctual; 3 cărbune;
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7 Sterilschi cht. 2 K era m ik 2
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Pl. V. 1 P .
Taf.

.

Gal a ţ

Galaţ

-

fragment ceramic hallstattian timpuriu . 2
Sărată
dere a T 2•

Hohle -

Fruhhallstattzeitliche Keramikscherbe. 2
Sărat · T 2 Anblick.
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OBSERVAŢII

IN LEGATURA CU ISTORIA
BANATULUI IN EPOCA ROMANA

Istoria provinciei Dacia pare bine cunoscută. In ciuda acestei impresii
mai persistă o serie de probleme în legătură cu întinderea, organizarea şi
mai ales romanizarea ei. 1 Problema întinderii provinciei este strîns legată
de cunoaşterea frontierelor, a limesului. 2 Dacă pentru unele sectoare ale
limesului, cum ar fi cele de miazănoapte şi răsărit, problemele ce se mai
ridică sînt relativ minore, în schimb, pentru cele de vest şi mai ales de
sud-vest, discuţiile, ipotezele, controversele sînt încă o dominantă a istoriografiei de specialitate.
Lucrarea de faţă a fost întocmită din dorinţa de a atrage atenţia asupra
ipotezelor în legătură cu sectorul de sud al graniţei de vest care include
şi istoria Banatului în perioada stăpînirii romane în Dacia.
In cele ce urmează vom trece în revistă toate părerile privind istorici
sectorului de sud-vest al graniţei Daciei romane, respectiv a teritoriului
cuprins, la nord, între cursul inferior al Mureşului, la vest de cursul inferior al Tisei, la sud, de Dunăre, iar la est de culoarul Timiş-Cerna. Pe
baza unei analize detailate a datelor, a stadiului cercetărilor şi a bibliografiei, vom încerca să formulăm o părere în legătură cu istoria Banatului în epoca romană. Nu avem pretenţia de a fi cuprins în studiul nostru,
în repertoriile anexate sau în hărţile corespunzătoare fiecărei epoci în
parte toate ipotezele, descoperirile ori semnalările, după cum nu avem
pretenţia de a fi consultat toate sursele bibliografice. Studiul nostru se
vrea mai mult un program a unor eventuale cercetări viitoare şi nu un
mijloc al lor.
Traseul frontierelor romane în Banat, apartenenţa sau nu, în întregime, a Banatului la provincia Dacia, rămîn încă, parţial, probleme
deschise.
Există pînă în acest moment o bibliografie, deosebit de stufoasă, cu
referire la Banatul roman. 3 Părerile pro şi contra apartenenţei lui la
1
2

Vezi lstRom., I, p. 349.
Cf. Forni Limes, p. 1083-1084.
3 Alf oldi Roxolancn, p. 528-538; A. Alfoldi, în Szcizadok, LXXIV, 1940, p.
164-165; A. Alfoldi, în Budapest tOrtenete, I, l, Budapest, 1942, p. 189, 191, 299;
C. Brandis, în RE, IV. 1907, col. 1967-1976; Al. Borza, în Dacia, 9-10, 1941-1944,
p. 551-554; D. I. Benea, Istoricul legiunilor VII Claudia şi 1111 Flavia, teză de doctorat. Mss aflat în B.C.U. Cluj-Napoca; L. Balia, în ACUSD, V, 1969, p. 111-113;
Christescu lstHil, p. 108; C. Daicoviciu, în AISC II 1933-1935, p. 240; Idem, în
Apulum, I 1939-1942, p. 104-109; Idem, în Dacia, 7-8, 1940, p. 456-468; Idem. în
AISC, 4 1936-1940, p. 316; Daicoviciu TmnsAnt, p. 39 şi urm.; C. Daicoviciu, H. Dai-
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provincie, poziţiile ambigue nu lipsesc, după cum nu lipsesc nici cele care
neagă ocuparea lui de către romani, îndepărtîndu-se, prin formulările
lor, de la cadrul strict ştiinţific.
In cea mai mare măsură această situaţie se datorează lipsei izvoarelor
scrise şi a stării mult rămase în urmă a cercetărilor arheologice. Izvoarele
scrise sînt puţine, sumare şi neconcludente:' Lipsesc inscripţiile, cu deosebire pentru partea de est a Banatului. 5 Diplomele militare nu lămuresc
situaţia din această zonă aşa cum au făcut-o pentru alte părţi ale provinciei Dacia. 6 Datele de natură arheologică nu sînt suficiente, în stadiul
actual al cercetărilor, pentru a suplini lipsa unor izvoare scrise directe.
După opinia noastră, ceea ce îngăduie, încă, să se continue controversata problemă, este, în primul rînd, lipsa cercetcirilor d<? durată şi sistematice pe teren, singurele ce ar putea rezolva, fie şi parţial, deocamdată,
această problemă.i

teoriile, ipotezele emise în legătura cu Banatul, cu
sa la Imperiu şi la Dacia, se pot împărţi în două grupe:
I. Banatul a fost ocupat de către romani; II. Banatul nu a făcut obiectul
ocupaţiei romane. Ambele grupe de poziţii suportă unele variante. De
fapt variantele se referă la partea de vest a Banatului, la zona de cîmpie,
partea de est fiind ocolită, cu oarecare dexteritate, din discuţie.
Practic,

părerile,

apartenenţa

coviciu, in ActaMN, 4, 1967, p. 73-81; A. \". Domaszewski, in AEM, XIII, 1889,
p. i42 şi urm.; Idem, in Rhetnisc11es Muzeum, XLVIII, 1893, p. 240-241; E. Dorner,
in Apulum, 11, 1973, p. 681-691; Idem, in .Materiale, 9, 1970, p. 449; St. Ferenczi,
in A kolozsvcfri Victor Babeş es Bolyai Egetemenek Kuzlemenyei, 1959, I, nr. 1-!:!,
p. 153--173; Idem, in Apulum, 11, 1973, p. 199; Idem, in Dacia, N. S., 18, p. 129;
E. Fabricius, in RE, XIII, col. 6:l9-G4G; N. Gudea, in Apulum, 12, 1974, p. 182;
Idem, in A_ctaMP, 1, 1979, p. 97; li. Kiepert, in CIL Suppl., indices, pi. V, Kirdly
Dacia II, p. 29-31; P. Kiraly, in ErdMuz, XXII, 1905, p. 468-486; FI. Medeleţ, ln
Tibtscus, 1, 1970 (1971), p. 53-56; M. Macrc~a in lstRom, I, 1960, p. 351 şi urm; Macrea
Viaţa, p. 108, 1Î8-119; Mtirul1ita11, BanArl1, II, 1980; A. M6csy, in RE Suppl., IX,
1962, col. 606; Idem, Gesellschaf t uncl Romaniesterung in der romischen Provinz
Moesta Superior, Budapest, 1970; Idem, Pannonia und Upper Moesla. A Htstory of
tl1e Middle Danube Provtnces, Oxford, 1974; M. Parducz, A szarmatakor emlekei
Magyarorszdgon, Budapest, I. 1941; II, 1944; III, 1950; Idem, in Arch€rt., 1942,
p. 312-313; Idem, in Actes clu VIII Conures Jnternattonal des Sciences prehistorique
ct protohtstoriQUC', Beograd, 1971, p. 275-285; Patsch Beitrage, II, p. 203-204;
Patsch Beitrage V/2, p. 137; 11. Protasc, in CongrEptgrCambridge, 1964, p. 340;
Idem, in Acta MN, 4, 1967, p. Gli-76; Idem, în LimesoMamaia, 1972, p. 223; Idem,
in Banatica, 3, 1975, p. 348; A. Hadn6ti, in AntHung., I, 1947. p. 39-47; Idem, ln
comunicarea „Dic /Wmtschen Gre11ze in Banat", Mamaia, 7-13 sept. 1977; Russu,
DacPannlnf; J. I. Russu, in l.D.R., I. 13 şi urm; Idem, in J.D.R. 111/1, p. 15 şi urm;
Sztldgyi, TeglB, p. 4-8; J. Sziltigyi, în Ki5zl., III, 194:1, p. 90-91; A. Stein, Die
Retchsbeamten von Dazten, Budapest, 1944, p. 34; T. Szenteleky, in Magyarorszdq
Regiszett leletet, 1957; Tudor, Oraşe, p. 52 şi urm; R. Vulpe, in Dacta N. S., V,
1961, p. 372.
4 Tab.Peut.; GcoorRat•, IV; JJriscianu,1;, VI, 13.
:. V czi I .D.R. I II /1.
a Vezi J.D.R. I. ·
7 Cercetări sistematice au fost efectuate la Vărădia (G. Florescu, în lstros, I,
1937, p. 72 şi urm), Mehadia (J.D.R. 11111, p. 100), Jupa (l.D.R., 111/1, p. 146), Berzovia (D. Protase, W. Wolmann, F. Medeleţ, R. Petrowszky), in Tibiscus, 3, 1974,
p. 133-136), Pojejena (N. Gudea, I. Uzum, în Banatica, 2, 973, p. 85-96); N. Gudea,
în Banatica, 3, 1975, p. :l33-343), Lăpuşnicel (0. Bozu, R. Petrowszky, in ActaMP,
l, 1977, p. 53 şi urm), Dalboşeţ (D. Frotase, în Banatica, 3, 1975, p. 352). Sondaje
au fost efectuate la Surducul Mare (D. Pretase. în Banatica, 3, 1975, p. 345-348),
Cenad (I.D.R., III/I, p. 246), Teregova (N. Gudea, în Banatica, 2, 1973, p. 97-100).
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mai multe variante ce dau o rezolvare

este aceea care susţine că Banatul a fost ocupat
de către romani, dar a fost încorporat la provincia Moesia Superior. Pentru această soluţie au optat A. V. Domaszewski 8 şi E. Fabricius. 9
b) A doua variantă este cea care privind Banatul ca o entitate, l-au
socotit ca aparţinînd, în întregime, la provincia Dacia. 10 Unii istorici şi
cercetători români sau străini au crezut chiar că în Banat, respectiv în
Banatul de vest s-ar putea localiza Dacia Malvensis. 11
c) O altă variantă este aceea care consideră că numai partea de est
a Banatului a fost ocupată de către romani şi alipită provinciei nord-dunărene. Pentru această ipoteză au optat A. Alfoldi, 1:? M. Parducz 13 , J. Szilagyi.14 O idee asemănătoare a fost susţinută şi de A. M6csy care consideră că numai sectorul de fluviu de la vest de Kostolac a fost organizat
ca un limes. 15 De aici concluzia că la nord de această parte nu exista
stăpînire romană. De asemenea între cei care cred că numai partea de
est a Banatului a făcut parte din Dacia trebuie amintiţi. C. Brandis şi
D. Frotase, care consideră că în perioada de la 106 la 118 graniţa romană
se găsea pe linia Ram-Berzovia-Jupa. 16 In ceea ce priveşte partea de
vest a Banatului, istoricii care susţin această ultimă ipoteză dau o rezolvare diferită, care în esenţă neagă apartenei1ţa lui la Dacia.
Şi în legătură cu graniţa de sud a Banatului au fost emise o serie de
ipoteze, care în ultimă instanţă se referă şi la situaţia teritoriului situat
la nord. Astfel G. Forni, A. Radn6ti, A. M6csy şi M. Mircovic consideră
că teritoriile şi fortificaţiile de pe malul stîng al Dunării au aparţinut
Moesiei Superior. 17 Istoriografia noastră consideră că toate fortificaţiile
a) O

primă variantă

8 A. v. Domaszewski, în AEM, XIII, 1889, p. 142 şi urm; Idem, în Rheinisches
Muzeum, XLVIII, 1983, p. 240-241.
n E. Fabricius, în RE., XIII, col. 639-546.
10 H. Kiepert, în CIL .III, p. 1092; Kinily, Dacia, II, p. 29-31; A. Buday, în
DolgCluj, 3. Hl12, p. 72; C. Daicoviciu, în AISC, II HJ:-13-1935, p. 240; Patsch Beitragc,
V/2, p. 137; C. Daicoviciu, în Apulum, 1 1939-1942, p. 104; Idem, în Dacia, 7-a,
Hl40, p. 456-468; Idem, în A/SC, IV 1941-1944, p. 316; A. Stein, op. cit., p. 34;
Daicoviciu, TransAnt, p. 39; E. Dorncr, în Apulum, 11. 1973, p. 681-691; Fl. Medclcţ, în Tibiscum, 1, 1970 1971, p. 53-56; N. Gudea, în Apulum, 12, 1974, p. 182;
Idem, în ActaMP, 1, Hl77, p. 97.
11 Pat.<;ch Beitrage, II, p. 203-204; A. Stcin. op. cit., p. 34; C. Daicoviciu,
II. Daicoviciu, în Acta:'\1N, 4, HlG7, p. 73-Bl.
1" Alf ăldi, Roxolanen, p. 528-5:18.
n M. Parducz, în ArchErt., 1941, p. 106-110; 1042, p. ::05-308.

J. Szilagyi, în Kăzl, III, 194:3, p. fl0-91.
A. M6csy, Pannonia, în RE., Suppl. IX 1962, col. GOG; Idem, Gcsellscliaft
unei Romanicsierunq in der rămischen Jlrovinz Moesia Superior, Budapest, 1970,
apud N. Gudea, în Drobeta, p. 106.
16 C. Brandis, în RE., IV, 1901, col. 19G7-Hl71i; D. Protase, în CongrEpigrCambridge, 1964, p. 340; Idem, în ActaMN, 4, 1967, p. lio-76; Idem, în Limcs!Mamaia,
1972, p. 223; Idem, în Banatica, :~. lfl75, p. :MB.
17 M. Mircovic, Uimsfri wadovi u Gornjuj Mezii, Beograd, 19GB; N. Vulici, IZ
Umes romano in Iugoslavia, Roma, 193B; D. Vuckovic-Todorovic, în Limes!Zagreb.
1965, p. 1U5, apud N. Gudea, în Drobeta, p. lUG, nota 13.
14

i.·,
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dintre vărsarea Tisei si vărsarea Oltului, situate pe malul stîng, deci şi
segmentul bănăţean, au aparţinut Daciei. 18
Alţi cercetători s-au plasat, în funcţie de anumite date, pe poziţii evazive în ceea ce priveşte situaţia Banatului, cu deosebire pentru partea
sa de vest, crezînd că aceasta ar fi fost, fie un teritoriu nelocuibil, mlăş
tinos, care nu a fost o zonă de habitat în perioada romană 19 , fie o „ţară
a nimănui", controlată doar, supravegheată 20 , ori după cum se exprima
D. Tudor, nu se poate cunoaşte dacă era supravegheată de romani sau
fusese lăsată în seama sarmaţilor iazygi. 21 Pe poziţii evazive în ceea ce
priveşte partea de vest a Banatului, respectiv la vest de linia de fortificaţii Ram-BerzoYia-Jupa. s-au plasat şi V. Christescu 22 , M. Macrea 23 ,
I. I. Russu.:!~ Ţinem să precizăm că cei care s-au exprimat în acest fel
nu pun în discuţie apartenenţa părţii de est a Banatului la Dacia, care
li se pare evidentă.

II. Banatul nu a fost ocupat de către romani
Şi această a doua grupă de poziţii suportă unele variante, pornind de
la negarea ocupării, în totalitate a Banatului, pînă la cea a anumitor zone.
a) Pe o poziţie tranşată de negare a ocupării Banatului de către romani
s-a plasat A. AlfOldi. 25 Mai puţin clar exprimată, dar avind exact aceleaşi
consecinţe, in interpretare, este părerea, mai sus amintită, a lui D. Protase26, care crede că dacă pină la 118 graniţa se afla pe linia Ram-Berzovia-Jupa, după acest an, graniţa a fost retrasă pe linia Orşova-Jupa,
adică exact pe limita geografică de est a Banatului. O asemenea mişcare
de graniţă nu mai lasă, practic, din Banat, absolut nimic Daciei, ceea ce
D. Frotase pare să nu fi remarcat.
b) O altă variantă, în ceea ce priveşte soarta Banatului este identică
şi la A. Radn6ti, G. Forni, care cred că sectorul Dunării de la vest de
Orşova a fost organizat ca un limes. 27

Tudor OltRom. p. 309-:110.
Borza Ban. harta: I. \\'inklc>r, 12 SC'JV, 25, 4, 1!174, p. 511 afirmă că Banatul
în epoca romană a\•ea ţinuturi puţin prielnice pentru agricultura; D. Benea, in
StComC, 1982, p. 182 afirmă că la est de Tisa erau mlaştini ce constituiau primul
obstacol natural în calea unor atacanţi.
~ 0 Patsch Beitragc II, p. 198.
21 Tudor OrTrgSat<', p. 52, chiar şi C. Daicoviciu (ITaclrian) afirmă că partea de
vest a Banatului a putut fi ocupată de iazigi: idPie asemănătoare apare în Dacia,
Cluj, 1974, p. 413-41-1 ~i nota 11 p. 415 „chiar dacă putem să admitem ca o perioadă de timp (de la Hadrian la l\r. Aurelius) în care pnrtea lui extrem:l vestică
era numai un teritoriu supra\·egheat: tot in Dac:ia (p. 273-4) „nu poate intra în
discuţie decit jumătatea occidentală a acestora (n.n. Banatului) (judeţele Timiş şi
Torontal), Banatul răsăritean fiind mai presus de orice îndoială roman".
22
Christescu Istmil, p. 108.
23
M. Macrea, în IstRom. I, p. 376; Macrea iaţa Dac, p. 108.
2t 1.D.R., III; 1, p. 16-17.
25
A. AlfOldi, Daci e Romani in Transilvania, Budapesta, 1940. p. 44-45.
26
D. Protase, în ActaMN, 4, 1967, p. 66-76; Idem, în CongrEpigrCambridge,
1964, 340; Idem, in Limes9Mamaia, 1972, p. 223, nota 21; Idem, în Banatica 3, 1975,
p. 348. Vezi in acelaşi sens şi C. Brandis, în RE. IV, col. 1967-1976; St. Ferenczi,
in Apulum, 11, 1973, p. 199; Idem, în Dacia N. S. 18, 1974, p. 129.
'l1 Forni, Limes, p. 1264; A. Radn6ti, în Limes3Basel, 1961, p. 143-145.
1e
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c) O variantă a negării ocupării Banatului este şi cea care susţine că
acest teritoriu a fost ocupat de către triburile sarmaţilor iazygi. Părerile
în legătură cu ocuparea Banatului de către amintita populaţie susţin că în
secolul I e.n. teritoriul în cauză era ocupat de către iazygi, iar curerirea
romană l-a preluat de la aceştia şi nu de la daci 28 , sau că în secolele I I iIII e.n. Banatul era un teritoriu „extra provinciam", controlat doar de
către romani2 9 •
d) Pentru ocuparea Banatului de către iazygi se pronunţă şi unii dintre cercetătorii jugoslavi 30 •
Ipotezele (şi bibliografia abundentă care le susţine) nu se bazează, cum
s-<11· putea crede pe cercetări de teren, pe date arheologice, ci, mai mult
pe observaţii de suprafaţă, pe specularea unor date într-un anumit stadiu
de cercetare, sau pe argumentaţie logică.
În această situaţie ne-am propus ca operînd cu toate informaţiile existente, pe baza puţinelor cerdetări de teren, să încercăm nu atît a căuta o
rezolvare a acestei probleme, ci să oferim o soluţie prin care s-ar putea
ajunge la un rezultat mai limpede. Nu avem pretenţia că vom epuiza problemele ce se ridică şi nici nu dorim ca studiul nostru să se adauge doar
literaturii de specialitate apărută pînă în prezent, pe această temă.
A.m pornit de la premisa că:
1. Banatul a fost locuibil şi locuit în toate epocile, deci şi în cea romană şi post-romană, pe întreg teritoriul său.
Q. Ipotezele care susţin că acest teritoriu, mai cu seamă în partea sa
vestică era „nelocuibilă" din pricina unor întinderi „mlăştinoase ori nisipoase" sînt neconforme realităţii. Comentariile referitoare la alte epoci
clecît cea romană si ilustrarea acestora nu au alt rol decît de a demonstra
că teritoriul bănătean, în totalitatea sa a fost şi a putut fi locuit în toate
timpurile şi este surprinzător că se neagă posib#ităţile de locuire tocmai
pentru epoca romană. în al doilea rînd considerăm că nu se mai poate
pune problema „neocupării" de către romani a Banatului din pricina existenţei unor întinse zone mlăştinoase ori nisipoase.
3. Locuirea a fost, de obicei, continuă cam pe acelaşi loc în toate epocile istorice.
4. Există suficiente date că Banatul, în întregimea sa a fost ocupat de
romani şi a făcut parte din provincia Dacia.
5. Nu există dovezi, suficiente şi serioase, care să ateste o ocupare şi
locuire a Banatului de către sarmaţii iazygi, în perioada cuprinsă între
106-275 e.n.
Fiecare dintre aceste premise vor fi ancllizate mai jos. Pentru a realiza însă o analiză obiectivă vom începe cu prezentarea condiţiilor de relief ale Banatului 31 .
Din punct de vedere geografic teritoriul Banatului este o unitate
neomogenă, ce are aspectul unui amfiteatru, format din trei zone prin<b Alfoldi Roxolanen, p. 528-538; M. P<.irducz, în ArchErt., 1941, p. 106-110;
Hl42, p. 305-308; Pentru ocuparea părţii de vest a Banatului, respectiv la vest de
linia Palanca-Vărădia-Surduc-Berzovia-Lipova, de către iazygi pledează şi J. Szilagyi, în Kozl., III 1943, p. 90-91.
29 Ibidem.
eo Cf. l.D.R., III/I, p. 17.
:\l Cf. Monografia Geografică a R.P.R., I. Geografia Fizică, Bucureşti, 1960,
p. 639.
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cipale, alcătuite la rîndul lor din mai multe subzone, cu caractere specifice. Aceste trei zone sînt: zona de cîmpie, zona piemontană şi zona
montană.

Zona de cîmpie este formată din două subzone, cea de pădure şi silvostepă şi cea de stepă. Prima dintre subzone este formată din porţiunile
mai înalte ale cîmpiilor de sub dealuri, întrerupte de şirurile joase ale
văilor ce pătrund adînc în zona deluroasă. ln general energia maximă a
reliefului acestei zone este de 10 m, iar în unele locuri torenţii au creat
diferenţe de nivel de pînă la 25-30 m. Suprafaţa cîmpiei de vest a Banatului poartă urmele a numeroase cursuri de văi puţin adîncite, cursuri
de văi ce au constituit înaintea lucrărilor hidrografice recente, reţeaua
de debuşeu a rîurilor mari din Banat, în perioada de creştere a nivelului
apelor. Intre aceste cursuri de debuşeu se înalţă terase şi grinduri neinundabile, locuibile.
A doua zonă distinctă a reliefului Banatului est~ cea a piemonturilor,
ce începe dinspre vest, din dreptul localităţilor Vrsac, Jamu-Mare, Gătaia,
Lugoj, Vinga, Pîncota şi are o înălţime medie de 400-500 m. Aceste picmonturi sînt brăzdate de văi, unele înguste şi adînci, iar altele largi, acestea din urmă terminîndu-sl\ citcodată, în lunci joase. Din această categorie
de văi largi provin majoritatea aluviunilor depuse în cimpie.
Ultima zonă, cea montană, este formată din culmile muntoase ale Banatului şi porţiuni ale masivului Poiana Ruscăi şi se caracterizează prin
altitudini joase. Partea muntoasă este punctată de citeva zone depresionare, cum ar fi depresiunile Caransebeş-Mchadia, Orşova-Bahna etc.
Deşi atît de diferit ca relief, Banatul, în ansamblul său este o entitate
ce are un caracter unitar, unitate asigurată, în primul rînd, de reţeaua
hidrografică, care este centrată în bună parte pe masivul Semenicului, şi
asigură, prin traseul ei, căi de penetraţie, de la Dunăre şi Tisa, pînă în
zona montană. Făcind abstracţie de zona de dealuri, Banatul se prezintă,
de fapt, ca o îmbinare a două unităţi geografice, munte şi cîmpie, a căror
articulare se face prin reţeaua hidrografică. Avînd în vedere structura
geomorfologică şi reţl'aua hidrografică a Banatului, nu credem că aceşti
factori, mai cu seamă cel hidrografic, au putut stăvili, prin consecinţele
unor inundaţii, prin existenţa unor zone mlăştinoase, desfăşurarea normală· a vieţii omene~ti pc aceste teritorii. Mai mult, credem că tocmai
.realitatea terenului a avut, cel puţin pentru epoca romană, un rol de
mare importanţă.
S-a discutat mult despre întinsele zone mlăştinoase ce ar fi existat
înainte de efectuarea unor lucrări de hidroamelioraţii în zona de cîmpie
a Banatului. Nu s-ar putea susţine că anumite părţi ale Banatului nu au
fost afectate de inindaţii, să zicem periodice, dar trebuie avut în vedere
că ceea ce apare îndeobşte pe hărţi ca zonă plană posedă, în general, o
energie de pînă la 10 m. Această zonă este brăzdată de o reţea de cursuri
de apă, mai mici, astăzi în general umplute cu aluviuni, reţea ce forma
cursuri de debuşeu ale marilor rîuri bănăţene. Intre aceste cursuri de
debuşeu, azi în mare parte secate, se găsesc zone, - grinduri, platforme unele de mari dimensiuni, ce erau ferite de fenomenele de inundaţie tocmai prin existenţa cursurilor de debuşeu. Regimul hidrografic al cîmpiei de vest a Banatului este astăzi substanţial modificat faţă de mileniile
I î.e.n.-1 e.n., modificări survenite, într-o anumită măsură în urma unor
amenajări de hidroamelioraţii nesistematice din cursul evului mediu şi
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oaVÎnd ca efect creşterea suprafeţelor inundabile din cîmpie. Se pare că
nu numai aceste lucrări, ci şi volumul precipitaţiilor a făcut ca partea
extrem vestică a Banatului să sufere. S-a observat că la începutul celui
de-al II-lea mileniu, volumul mediu anual al precipitaţiilor a crescut faţă
de perioada aniterioară. Pentru o modificare a regimului hidrografic la
începutul mileniului al II-lea pledează şi faptul că urmele habitatului
uman, în puţinele locuri ce au fost sondate, se dovedf'SC a apare la adîn.cimi mari, în comparaţie cu cele din restul Banatului. Astfel la Cenad
materiale din secolele XII--XIII nu apărut la o adîncime de 8 m, iar în
ci1t punct de pe raza aceleiaşi localităţi, materialele de epoca romană au
apărut la 4 m adîncime 32 . La Timişoara, nivelul aşezării de epocă L2.tene
se găseşte la 4 m adîncime; la Remetea Mare s-a constatat că un tell prezintă urme succesive de depuneri aluvionare, dar tell-ul prezintă urme
de locuire, aşezarea întinzîndu-se pînă în zona albiei vechi a Begăi3 3 . Tot
la Remetea Mare, inundaţiile ulterioare secolului al IV-lea e.n. au acoperit atît o aşezare de epocă Latene, amplasată pe marginea terasei inferioare a rîului, cît şi o întinsă aşezare databilă în secolele III-IV e.n.
amplasată chiar pe malul de astăzi al Begăi. În aceiaşi zonă, fapt semnificativ, urme de locuire din epoca feudală nu se întîlnesc decît la 1 km
de Bega, pe terasa superioară 34 •
Într-un alt punct din zona Remetea Mare s-au observat următoarele:
cu ocazia unor lucrări de drenare, în .1968, a fost secţionată o aşezare
databilă în secolele III-IV e.n. Bordeiele şi vetrele surprinse în pereţii
canalului se găsesc la aproximativ 1 m sub nivelul actual al pînzei de
apă frcatică 35 . O situaţie similară se întîln,eşte la Giarmata, unde nivelul
de locuire antic se găseşte sub stratul de apă freatică, şi la Tomnatic unde
nivelul inferior al bordeielor de secolele III-IV e.n., se găseşte sub stra1tul de apă freatică. Cazurile citate mai sus nu sînt singulare: la Foeni,
într-o zonă socotită mlăştinoasă, unde au fost depistate 12 aşezări preistorice, din neolitic pînă în Latene, se constată că toate au fost aşezate pe
grinduri care au fost acoperite de nivelul actual de apă freatică; la Uivar,
unde o mare aşezare care se întinde cronologic, tot între neolitic şi cea
de-a doua vîrstă a fierului este, şi ea, tot sub nivelul apelor freatice 36 • La
Cenad pînza deapă freatică se află astăzi (urcînd de jos în sus) la nivelul
secolelor XI-XIII.
O dată cu creşterea cantităţii medii anuale a precipitaţiilor, ca o consecinţă, în parte, şi a masivelor tăieri de păduri efectuate în zona de vest
a Banatului, a crescut şi numărul inundaţiilor, ajungîndu-se pînă la 80
pe secol. Ca efect s-a petrecut o gravă dereglare a reţelei de debuşeu şi
a unor cursuri de apă. Aceste dereglări s-au mni accentuat şi în urma
unor îndiguiri integrale a unor cursuri de apă 3 i. Pentru dispariţia unor
cursuri de apă pledează şi rezultatele cercetărilor efectuate în aşezările
de la Hodoni, Corneşti şi Dejani 38 .
Pentru o schimbare generală a aspectului zonei de vest mai pledează
t?'i unele date CJle curbei precipitaţiilor atmosferice şi a volumului lor.
32 Detaliile tehnice si aspectele de relief specifice zonei au fost inspirate şi
împrumutate în bună parte de FI. Medeleţ, Consideraţii privind regimul hidrologic
si geografia preistoriccl a Banatului, referat pentru doctorat, Cluj, mss„ p. 4. Folosim prilejul pentru a mulţumi colegului FI. Medcleţ ~i pentru alte observaţii ~i
sfaturi P'-' care IP-a făcut dupii citirea lucrării.
:i 3 -

4

o Ibidem.
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!Rezultatele unor

cercetări

J\foţu

efectuate în comitatul Kalocsa din R. P. Unumifiind

gară, care indică o scădere accentuată a volumului precipitaţiilor şi
dităţii pentru mileniul I i.e.n., pot fi aplicate şi pentru Banat, dată

distanţa redusă 39 .

Cele arătate mai sus, sugerează, credem, că singura cale prin care s-ar
putea determina adevăratul aspect arheologic al Banatului este cea a cercetărilor de teren, de la periegheze pînă la săpături sistematice. Pentru
cxPmplificare menţionăm că în zona de nord a Banatului pe teritoriul
R. S. F. Jugoslavia, au fost semnalate peste 300 puncte de interes arheologic, necuprinse în bibliografia de specialitate 40 .

Comentariu în
vechi

legătură

cu locuirea Banatului în epocile istorice

Pe baza repertoriilor întocmite pentru fiecare epocă istorică în parte şi
a hărţilor corespunzătoare fiecăreja - fig. 1-8, 9 - (harta generală cuprinzînd toate sau aproape toate descoperirile de pînă acum, ce arată den.sitatea şi durata locuirii pe aceste meleaguri) am încercat să facem un
cornc>ntariu asupra fiecărei epoci în parte, la nivelul actual al cunoştin
ţelor, sub aspectul premiselor de la care am pornit. Constatările principa!_e sînt următoarele: 1. Banatul a fost locuibil şi locwt în toate epocile
istorice.
1. a) Descoperirile de epocă paleolitică sînt puţine, concentrîndu-se,
mai ales, în zonele înalte (fig. 1). La aceasta s-ar mai putea adăuga posibilitatea locuirii, încă din această epocă, şi a altor zone, mai largi, dac~
luăm în considerare că fosile de mamut s-au găsit, destul de frecvent,
pină în zona de cîmpie, în apropiere de Jimbolia 41 •
b) Descoperirile din c>poca neolitică (fig. 2) se grupează, în gC'nC'ral,
pe cursul marilor riuri bănăţenC', de la iz\·0~1rc pînd. la vărsare, ceea ce
jndică posibilităţi optime de locuire>, de adaptare a vieţii omene~ti la
condiţiile oferite de configuraţia geografică. Nici o zonă a Banatului nu
c>ste lipsită de descoperiri de epocă neolitică°' 2 • Există, în momentul de
Jaţă, cîte\'a zone cu o densitate mare a descoperirilor din această epocă,
cum ar fi: 1. „Triunghiul" dintre Mureş, Tisa, Aranka; 2. Zona circumscrisă de localilt.ăţile Biled, Orţişoara, Cuveşdia, Lugoj, Buziaş, Sacoşu
Mare, Sag, Cărpiniş, ce are ca axe principale cursurile Begăi, Timişului şi
Beregsăului, cît şi ultimul sector al cursului inferior al Begăi şi Timişu
l'ui, într-o zonă de la sud de Zrenjanin; 3. Cursul Caraşului, îndeosebi în
zona sa jnferioară; 4. Linia Dunării, aproximativ între Pancevo ~i Berz;:sca-Drencova; 5. Linia canalului Bîrzava pînă la vărsarea în Dunăre; G. Ultimul segment al cursului inferior al Tisei, pînă la vărsarea în Dunăre.
Cercetările efectuate pînă acum demonstrează că intensitatea locuirii a fost mare şi durata de existenţă a aşezărilor a fost lungă. Aşe
zările nu le con(tinuă pe cele din paleolitic.
Cf. Fl. Medeleţ, op. cit., p. 8.
Pentru neolitic vezi Lazarovici. NeolitBan cu toată bibliografia. Pentru zona
de vest vezi Brukner, NeolitVojv, p. 103-108.
41

42
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Practic pare nelocuită o zonă si tuată, la nord, care se întinde din apropierea localităţii Sajan, pînă la sud, aproape de Zrenjanin. Dacă avem în
vedere că această zonă „albă" este înconjurată în toate direcţiile de desco-
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A bb. 1 Karte des Banats mit den Entdeckungen a us dem Palăolithikum

periri arheologice neolitice certe, ne pun m problema d acă acest „hiatus"
;nu es'te un rezultat al lips i cercetărilor. Credem că este foarte nimerit
să reamintim că în marginea estică a acestei zone, la Foeni, Uivar, Tomnatic, pr zenţ a straturilor de c ultură a fost constatată sub actu alul nivel
al stratului de apă freatică 43 • Logic, putem deduce că în zona „petei albe"
stratul de depuneri alu vionare este m ai substanţia l, iar ventu alele aşe
iz~ri s-ar putea găs i la adîncimi c va mai mari, după cum la fel de bine
s-.a,r put a ca aici s ă fi fost o zonă mlăştinoasă. Acestea rămîn încă de
demonstrat.
4

3

Cf. Fl. M del eţ, op. cit„ p . 8.
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c. Epoca bronzulu i, la rîndul ei (fi g. 3) e t e ilu trată d n umeroase
descoperiri ce acoperă întreg teritoriul Banatului 44 • Ca ,i taţiunile arheologice din epoca an erioară, cele din epoca b ronzului, se grupează după

ig.

~

H rt

Abb. 2 K arl d

n tu l ui u d . cop r iril din poca n oliti că
nats mit d n Entd ckun g n aus d m N olithikum

um u rm z ~ : 1. ur ul inf rior 1 Mu r ului , cu d osebir în „ triu nghi ul'
din tre Mu reş , Tisa, rank · 2. Zona c entrală
Ba n tu lu i, c are ca axe
p rincipale cu rsuril Begăi , Timi ,ului ş i Ber g ~ ului; 3. Cursul araş ulu i;
4 . Li nia Du nării, m ai les în sectorul cuprins într B az i aş şj Berzasc ;
5. Lini can lului Bîrz a
pînă la ărsar a în
unăr ; 6. Ultim ul segment
inferior al Tis i.
Cea mai m are densita,te de locui r , în poc bronzului, o pu tem consta ta p e u lti m u l segm ent al Mu r . ului inferior, pe cu rsurile B găi şi a fluPentru poca bronzului vezi 1orintz, Contri buţ ii, p. 29 şi ur ; Sorocean u,
t z d doc torat, mss. în p strarea a utorului, căruia îi mulţumim p entru ajutorul a cordat.
41
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enţilor

ei - la nord şi sud de Timişo ara - , pe linia de demarcaţie a zonei
de cîmpie cu cea piemontană de pe cursul C'.::araşului.
Important p en tru epoca bronzului, şi cu deosebire tocmai pentru zona
cîmpiei de vest a Banatului este faptul că aici îşi au originea unele din-

Fig. 3 Harta Banatului cu descoperirile din epoca bronzului
Abb. 3 Karte des Banats mit den Entdeckungen aus der Bronzezeit

tre culturile epocii cum ar fi: Vatina, Zuto-Brdo - Gîrla Mare, Cruceni,
cul~ura Mu reş 45 • Deci nu numai că Ban atul este o zon ă de răspîndire a
culturilor materiale a tracilor timpurii, ci o zonă în care iau naştere variante ale acestei culturi.
1n linii generale, neacoperit, lipsit de semnalări ale existenţei unor
descoperiri pentru această epocă rămîne, ca şi în cazul precedent ace iaşi:
zona centrală a Banatului de vest.
4

:,

Morintz, Contribuţii, p . 38.

1: - Banatica -

voi. 7.
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Un număr de 44 pune e cu descoperiri din epoca bronzului, din totalul de 131, le continuă pe cele din n eolitic ( ezi tabelul sinoptic). d) Epoca
fi r ului cu cele d o uă ubdi\ iziuni ale ale, Hallstatt (fig. 4) .i Laten
(fig . 5 ), nu
te ilu rată prin aceia ,i bogăţi e de descoperiri, comparativ
·u cel din pocile nterioare. A cea ta nu poate fi pu ă p e seama lipsei
lor, ci cred m, ma i degra bă, pe aceea a tadiului cercetărilor privind
acea tă pocă.
r mai exi ta o ca u ză a d n ităţi i mici a descoperir ilor

ig. 4 H a r Banatulu i u d scop riri din p o a f i r ului - Hall tat
Abb. 4 Kart d
Ba na t mit d n Entd ckung n a us d r Hallstattzeit

p ntru poca fi rului; a par
ă fie d
n a tură climatică. După păre rea
4
unor sp iali ti 1 înc putul pocii fi rului, o ndiţiil climatice s-au
schimbat bru c faţă d perioad le anterioar , principalele caracteris t ici
46

Cf. I. O. B rin d i, S . Dumi tra cu, in Con tri buţii la studier ea genezei Cîm piet Crişurilor şi a luncilor din de p resiu ni l e golf. Form area lun cii Crişului Negr u ,
O rad a , 1 68, p . 151-152.
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fiind un climat r ece ş i umed . De altf 1, trecerea la o nouă situaţie climatică a avut drept consecinţă o înecare a zonelor joase de cîmpie în urm a
unor inundaţii de mari propor ţi i şi a d punerii unor straturi groase de
a luviuni. Această situaţie nu este caract e ristică doar zonei Banatului ci ~i
unor zone apropi ate , cu condiţii geografice similare, unde fenomenele
amintite au fost constatate pe b aza unor cercetări de teren 47 . Acelaşi -aspect este specific şi altor spaţii, m ult mai întinse, cum ar fi în Irlanda,
Danemarca, Germania de nord-v est, şi în to ată Europa estică 4 8 •

!l'~------- -----1
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; ·1
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, I'

Fig. 5 Harta Bana tului cu descoperiri din epoca fieru l ui -

Latene dacic

Abb. 5 Karte des Banats mit den Entdeckungen aus der Latenezeit

Chiar şi în această situaţi e , epoca fierului este ilustrată prin descoperiri suficiente p entru a demonstra locuirea Banatului.
In ceea ce priv şte prima perioadă a epocii fierului, Hallsttat (fi g. 4),
aşezările se grup ează în zona de trecere de la cîmpie la deal, cît ş i în zona
47
48

Ibidem.
Ibidem.
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cu r elief mai înalt. !n momentul de faţă, descoperirile de p1na acum, se
grupează după cum urm ează: 1. Pe cu rsul inferior al Mureşului; 2. Zona
centrală a Bana ulu i ce are ca axe cu rsu rile Begăi .i Timi. ului cît şi p e
cursul superior şi mijlociu al Timi .ului; 3. ur ul Cara, ului ; 4. Linia Dunării· 5. Linia Bîrza ei, pe cursul superior ,i mijlociu .
Cea m ai ridi cată densi ate a a. zărilor acestei epoci se află în jurul
pra. u lui Timi .oara, cît ,i pe cur ul Cara . u lu i.
Dintr-un numă r d e 45 de a . ezări tipice epocii, ( zi repertoriul localităţilor) un număr de 10 le c o ntinuă pe cele din n olitic, iar 24 pe cele
din epoca bronzului.
o f' «

< a u. t on f c n d

<> P" '~

r ~m dne

Fig.

Har ta Bana tului cu d scoperi ril mon tare din perioada
s c. II i.e.n .-10 .n.
A bb. 6 Karte des Banats mit Mănzfund n aus d m Zei traum II. v.u .Z.-106 u.Z.

Cea de- a doua îrstă a fier ului, Latene (fig. 5-6) este ilustrată suficient p ntru a se cr de că t ritoriul Banatului a fost locuit. ·ca şi în cazul
precedent descoperirile nu, sînt foarte numeroase. Cu toate acestea ele
pot fu grupa te astfel : 1. Linia Mureş ului; Zona centrală a Banatului ce
https://biblioteca-digitala.ro
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are ca axe cursurile Begăi şi Timişului; 3. Cursul Caraşului; 4. - ; 5. Linia
~analului Bîrzava; 6. - .
In linii generale zonele de habitat rămîn aceleaşi, cursul Begăi, Caraşului, Mureşului. Nu lipsesc semnalările nici în zona de nord a Banatului
de vest. Subliniem încă o dată continuitatea de locuire a unor vetre, cu
dezvoltare în jurul lor. Astfel dintr-un număr de 28 localităţi cu urme din
această epocă, un număr de 12 le continuă pe cele din prima vîrstă a
fierului, un număr de 17 pe cele din epoca bronzului şi 16 pe cele din
neolitic.
Avînd în vedere că descoperirile din cea de-a doua vîrstă a fierului
aparţin civilizaţiei dacice, este interesant a se urmări apariţia unor cate13 Ca.'>tru ,/, l151u<•e
c·z::ru. cu.11Ttar

I
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d1.fc1·t.t.t. Ufmt
for!t l1ra.t1~ mai gJfc.ci.
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Fig. 7 Harta Banatului cu descoperirile de epocă romană
Abb. 7 Karte des Banats mit den Funden aus der Romerzcit

gorii de materiale arheologice, aa de pildă a ceramicii, cit şi varietatea
materialelor descoperite pentru intervalele secolului al II-lea î.e.n. - I e.n.
Bogăţia materialelor nrhcologice, atît de factură autohtonă, a imitaţiilor
https://biblioteca-digitala.ro

N. Gudea, I.

166

Moţu

după

importuri cit şi a importurilor este foarte mare 49 . Astfel au fost descoperite vase ceramice, amfore de producţie locală, imitaţii după importuri, vase şi obiecte de bronz, de import, vase şi obiecte de sticlă, oglinzi 50 .
Pe acelaşi teritoriu, respectiv pe marile axe ale habitatului, ce însoţesc
rîurile, au fost descoperite numeroase monete, în tezaure ori izolate, de
provenienţă grecească, elenistică şi romană şi imitaţii după monedele
străine executate pe teritoriul bănăţean. Pentru acestea din urmă pledează descoperirea stanţei de la Pecica51 . Dacă la acestea adăugăm un
fenomen foarte important, faptul că în Banat se băteau monede cu caracteristici specifice, îndreptăţindu-i pe unii cercetători'52 să vorbească despre
tipuri şi perioade în această activitate, atunci, pare sigur că Banatul a
făcut parte nemijlocită din aria de intensă locuire şi activitate a Daciei
prcromane. Asemenea piese monetare care constituie tipuri aparte sînt
u'le descoperite la Criciova, Ramna, Agriş, Cladovo-Saschiz şi cunoscute
~ub genericul de „tip Banat".'" 1 Toate acestea cît şi circulaţia monetară
ele provenienţă străină ne permit să credem că dezvoltarea societăţii
dacice pe teritoriul Banatului era destul de avansată şi relaţiile cu spaţiile din afară erau extinse:', folosindu-se, în principal, marile rîuri, ca
<'XP comerciale.>.
c. O analiză completă ~i amănunţită a urmelor locuirii romane în
Banat, pc întregul său teritoriu (fig. 7-8) este astăzi mult îngreunată, în
primul rind, de lipsa cc>rcc:'tărilor sistPmatice de teren pentru aceasta
epocă. Nu este mai puţin <ldevărat că cercetările au început mai tîi"ziu
decît în alte zone ale provinciei Dacia, dar se poate constata că, în general, zona este ocolită de cercetători. Cercetările sistematice şi de durată
::;int puţine. Ceh· m<1i multL' <IU fost axate pr cele 19-~0 de fortificaţii
cunoscute sau bănuitc 5 ~. Dintre acPstea doar cele de la Vărădia 5 5, Mehadia511, Jupa;, 7, Pojejcna şi Bulcij8, au fost cercetate sistematic, fără a fi
epuizatP, iar rezultatC'le cercetărilor au fost publicate integral sau parţial. De fapt numai la Jupa se poate \·orbi de o cercetare de durată. Cercetări cu caracter de sondaj au fost efectuate la castrele de la Surducul
ManF', Bl"rzoYiar.0 , Tc>rcgovar. 1 ~i unele la Cenad şi Aradul Nou 02 . ln afara
4!'

50

:>i

G /odariu, Uelaţii, pass.
Glodartu, Relaţii, p. 2117, :!2'.I. '.!2(), 232.
Cf. B. Mitrea, ln SCJV, l:l, El6U, p. 271; Idem, în SCIV, 15, 1964. p. 571;

Glo<lariu Relaţii, p. 2s:;, 25G, ~:i'I, 26:1, 2G5, 2ti~. 271, 272, 273, 274, 299.
5
:! Preda Monede. Monedele de tip Banat. cap. li, p. 55, 60-61, 211, 272, 302.
:.:i lbtdem.
~ Cf. N. Gudea, in .Apulu~11, 12/. 1974, p. ~82; Idem, în ActaMP, 1, 1077, p. 97

Gr. Florescu, în I stro.~, 1, 1.1.17, p. 72 ş1 urm.
I.D.R., 11111, p. 100.
l.D.R., 111/1, p. 14G cu toată bibliografia.
N. Gudea, I. Uzum, in Banatica. 2, EJ73, p. 85-96; N. Gudea, în Ba1975, p. 333-334; St. Ferenczi - M. Barbu, ia Materiale şi cerc<!tare
arheologice, Oradea, 1979, p. 289-290.
:> 9 Cf. D. Frotase, in Banatica, 3, 1975, p. 345-348.
60
Sondaje au fost efectuate la sfîrşitul secolului al XIX-iea de către V. Bab_eş şi A. Diaconovici. Informaţii sumare în Analele Acad. Romane. Dezbateri, seria, III, Tom, IV, 1883-1884, p. 131-1:12; Tom, VII 1884-1885, apud M. Moga, în
'l'ibiscus, l, 1971, p. 51; D. Protase, în ActaMN 4, 1967, p. 49-51; D. Frotase, L. Fetculescu, în Banatica, 3, 1975, p. 85-89.
81
Cf. N. Gudea, in Banatica, 2. 1973, p. 96-100.
0 2 Cf. 1.D.R. 11111, p. 246.
Cf.
Cf.
~ 7 Cf.
5
~ Cf.
natica, 3,
50

https://biblioteca-digitala.ro

Ba natul în epoca romană

167

menţionate

au mai fost fectu ate cercet ări sistematice la Lăpuş ni
şi la Dalboşeţ64 . Pentru restul punctelor 65 s-au efectu at doar unele
observaţii de suprafaţă în cadrul unor periegheze, rezultatele lor, fiind
cuprinse, cîteodată , în r epertorii 66 . Punctele arheologice situate de-a lun-

celor
cel63

0 tcz&u.r
o ; as ~ i zo l a t.

Fi g. 8 Harta Banatului cu descoperirile monetare din secolul IV e.n.
Abb . 8 K arte d s B anats mit

Mănzfunden

aus d en 4. t en Jh. u .Z.

gul Dunării nu le vom menţiona, cu aceas tă ocazie, pentru a evita posibilitatea de a fi acuzaţi că forţăm lucrurile, d ată fiind controversa apartenenţei lor la Dacia sau la Moesia Su perior.
63

Cf. O. Bozu, R. Petrowszky, în ActaMP, 1, 1977, p . 153-159.
Cf. D. Frotase, în Banatic a, 3, 1975, p. 352.
Vezi repertoriul localităţilor, anexa I, VII.
66
Vezi Milleker D elm R., I- III ; val. II-II cuprinzînd repertoriul localităţilor
cu descoperiri, semna lări pent ru ep oca romană. R zu ltate a le unor periegheze mdi
restrînse au mai fos t publicate de C. Daicovici u, I. Miloia, în AnB .. 3, nr. 4, fa sc.
7, p . 10-22. Pentru o informa ţie mai l argă vezi l. D.R. , IJI II, p. 26 ş i urm.
4

6
65
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. Multe materiale, recoltate de la suprafaţă, au intrat în patrimoniul
unor muzee fără a se mai cunoaşte astăzi, cu siguranţă, locul lor de provenienţă. S~oate nota un progres în ceea ce priveşte publicarea materialelor epigrafice, cu deosebire din partea de est 67 , şi a pieselor monetare,
izolate ori în tezaure 68 .
Menţionăm, mai sus, că la începutul epocii fierului vaste arii din Europ;a, · ·printre care şi cea de care ne ocupăm, au avut de suferit de pe
urma unor condiţii climatice vitrege, fapt care a făcut posibilă dispariţia, pentru noi, sub straturi mari de depuneri aluvionare, a unora dintre
aşezările din epoca respectivă. Spre deosebire de epoca fierului în perioada corespunzătoare stăpînirii romane se constată o modificare climatică
ale cărei principale caracteristici ar fi fost un regim de temperaturi ridicate şi un regim foarte scăzut al precipitaţiilor, pină la regim secetos 69 •
Un mod normal deci urmele habitatului din epoca romană ar fi trebuit
să fie uşor accesibile cercetării. Din păcate, în perioada ulterioară secoilului c..il IV-lea e.n. fenomene climatice opuse, de acelaşi fel cu cele din
epoca fierului, au repetat dim.atul de tip subatlantic, rece şi umed, ceea ce
a determinat depunerea peste solul antic a unor aluviuni noi7°. Mai mult,
credem că îndiguirile efectuate in epoca modernă au intensificat 1procesul
de depunere aluvionară.
Urmele habitatului uman din epoca romană se grupează astfel: 1. Pe
intreg cursul Mureşului, pînă la vărsarea în Tisa, cît şi în „triunghiul"
Mureş-Tisa-Aranka; 2. Pc cursurile Begăi şi Timişului, de la izvoare pînă
la vărsare; 3. Pe cursul Caraşului; 4. Pe linia Dunării; 5. Pe cursul Birzan~i; 6. Pl' cursul infrrior al Tisei; 7. Pc cursul Ncrc:>i; 8. Pe cursul Cernei.
Unele dintre aceste axe principale ale habitatului a\1 fost însoţite in
epoca romană, de drumuri construite în această epocă, ceea ce permite
constatarea că urmele habitatului au avut o desfăşurare mai largă, mai
marc, datorită tocmai sistemului de drumuri. Cînd ne referim la traseele
de comunicaţii ne gindim, în primul rînd, la drumul imperial ce parcurgea culoarul Timiş-Cerna, de la Dierna la Ulpia Traiana şi la acela
cc lega malul Dunării tot de Ulpia Traiana, trecînd prin Arcidava (Vără
dia), Surducul Mare, Berzobis (Bcrzovia), şi de aici, la Tibiscum (Jupa) 71 .
Cercetările de pînă acum nu au relevat existenţa unor drumuri romane
şi pentru zona de vest a Banatului, deşi pentru zona de cîmpie, dar se pare
că ele au existat. Unul dintre aceste drumuri, după B. Milleker 72 , trecea
prin actualele localităţi Banatska Palanka, Bela Crkva, Vrsac, Vatina,
Denta, Foeni, Sînmărtinul Sirbesc, Diniaş, Timi~oara, iar de aici urca
spre Arad;. Acest drum avea o ramificaţie, spre est, ce lega antica aşe
zare de la Timişoara cu cea de la Lugoj, drum ce urma, aproximativ,
cursurile Begăi şi Timişului. De la Lugoj, după acelaşi autor, ar fi exis67 I.D.R. 111/1.
68 Menţionăm

doar Protase, Problema, p. 171-178; Chirilă, Tezaure; Multe
descoperiri monetare au fost publicate in diferite reviste de specialitate.
89 Cf. I. O. Berindei, S. Dumitraşcu, op. cit., p. 153-154.
70 Ibidem.
"11 Tab.Peut.; Geogr.Rav.; lstRom., I, p. 405.
72
Mtlleker DelmR, III, harta.
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tat un alt drum ce mergea spre nord, pînă la întîlnirea cu drumul de-a
lungul Mureşului. Tot B. Milleker 73 menţionează o serie de drumuri de
legătură, interioare, între diferite localităţi: 1. Moldova Nouă, prin Oraviţa, la Vărădia; 2. Un drum ce pornind de la nord de Sasca Montană trecea sau atingea actualele localităţi Dalboşeţ, Pătaş, Iablaniţa, pentru a
'face joncţiunea cu drumul imperial la nord de Mehadia. Asupra acestui
pin urmă drum, cercetări mai recente îngăduie să credem că semnalarea
lui B. Milleker este reală, dacă luăm în considerare descoperirea unei
„mansio", „statio" la LăpuşniceF 4 şi după toate probabilităţile şi la Dalboşeţ7r..

In legătură cu drumurile romane de pe teritoriul Banatului, credem
că trebuie amintit şi cel care urmînd tot cursul inferior al Mureşului,
pînă la vărsarea acestuia în Tisa, traversa, după D. Gabler, „punga pannopică", avînd ca punct terminus antica localitate Lugio 76 • Această ipoteză
a fost, se pare, recent verificată şi confirmată cu ajutorul fotografiilor aeriene de către S. Soprini. Tot D. Gabler crede că de la Partiscum (Szeged),
acest drum se bifurca, o ramură pornind spre sud, urmînd cursul Tisei,
pînă la vărsarea în Dunăre 77 , ceea cc credem că explică prezenţa unui
miliariu la Titel7 8 , plasarea acestuia neavînd nici un alt rost aici, din
moment ce drumul imperial, ce lega provinciile estice cu cele vestice trecea pe la sud de Dunăre.
Revenind la drumul de-a lungul Mureşului, credem că un argument în
plus, pentru existenţa sa, cît şi a tronsonului dintre Partiscum şi Lugio,
este relatarea lui Cassius Dio 79 care afirma că Marcus Aurelius a permis
sarmaţilor iazygi reluarea legăturilor comerciale cu roxolanii, prin teritoriul Daciei. După Gh. Bichir drumul comercial folosit de iazygi pentru
legături cu rudele lor din zona de la răsărit de Dacia era cel care lega
Olbia-Tyras-valea Trotuşului, de cea a Oituzului, pînă în Transilvania
şi, de aici, pe văile Tîrnavei Mari şi Mureşului pînă la Tisa 80 . Un alt element ce, indirect, poate confirma existenţa acestei căi de comunicaţie
între' Dacia şi Pannonia este însăşi prezenţa iazygilor la nord de acest
traseu, pe toată perioada corespunzătoare existenţei provienciei Dacias 1 .
Această populaţie, în toată perioada dintre 106-275, a locuit, conform
părerii celui mai avizat cercetător al lor 82 , în spaţiul dintre Dacia şi Pannonia Inferior, la nord de linia căii de comunicaţie amintită, prezenţa lor
71

Ibidem.

~1

Cf. O. Bozu, R. Petrovszky, op. cit., p. 153.
o~ ·Frotase. în Banatica, 3, 1975, p. 352. !Pentru Dalboşeţ vezi şi O Bozu,
R. Petrowszky, op. cit., p. 153.
76
Cf. D. Gabier, în Ramer und Germanen in Mitteleuropa, Berlin, 1975, p. 89,
planşele 1-5.
7
î Ibidem, planşa 4.
78
Dacă nu cumva miliariul de la Titel a fost adus aici din altă parte cum
pare s.'i creadă FI. Medeleţ.
n Cassius Dio, LXXI, 19, 1.
110
Bichir, Sarmates, p. 282.
81
P6.rducz, Einige Probleme, planşele I-III.
fi2 Ibidem. Vezi şi Parducz, Sarmaten, I-III.
75
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la sud de acest drum fiind, comparativ cu cea de la nord, extrem de
redusă 83 .

In urma puţinelor cercetări sistematice şi mai ales în urma unor descoperiri întîmplătoare o serie de obiecte şi piese de interes arheologic au
~ntrat în circuitul bibliografic. Dintre acestea menţionăm piese ceramice
de import (terra sigillata), la KoYacica, Pancevo, Checea, K'..iszombor B.
Pavlis, Kovin, obiecte şi piese din bronz la Dvoriste, Partsicum84 , Pojejena, Mehadia, Vărădia, Gornea, Sviniţa, Dierna, Băile Herculane, Berzovia85. Descoperirile monetare, izolate ori în tezaure, de epocă romană
de pe teritoriu Banatului sint şi ele foarte numeroase 86 . Elocvent este faptul că piesele monetare acoperă, în timp, perioada secolelor I-III e.n. şi
chiar peste secolul III. In unele cazuri seria monetară descoperită, acoperă, pentru acelaşi punct, lungi perioade de timp. Astfel tezaurul de
de;iari imperiari de la Surducul Mare începe cu piese din vremea lui
Flavius Vespasianus şi se încheie cu piese din vremea lui Traianus Dedus, în timp ce seria descoperirilor monetare de la Berzovia este ilustrată
prin piese de pe vremea lui Nero pînă în vremea lui Phillipus Arabs~n.
Descoperirile de epocă romană se concentrează în zonele unde şi înainte, în epocile precedentP, avem atestată o locuire intensă. Astfel dintr-un
număr de 163 de localităţi cu semnalări de descoperiri de epocă romană,
un număr de 28 le continuă pe cele din Latene; 17 pe cele de tip
hallstattian: -i5 pe cele din epoca bronzului; 50 pe cele tipic neolitice88 •
Se poate constata însă o mai largă dispersare a acestor localităţi, dispersare.• legată evident de interesele economice specifice.

1.

Numărul aşezărilor

fn stadiul actual al cercetărilor sint cunoscute un număr de 163 de
Jocalităţi cu dc>scoperiri de epocă romană. Dintre acestea pot fi considen'lte drept aşezări propriu-zise numai, sau mai ales acelea unde se găsesc
urme de construcţii (ziduri), bordeie, etc. AcPstea sînt: Bela Crkva, Bocşa,
Cdciova, Marga, Caransebeş, Sat Bătrîn, Teregova, Domaşnea, Petnic,
T:1bl<lniţa, Di1bova, Cărani, Sînniculau Marc, Cenad, Ramna, Gornca, Dalboşeţ.

La acestea de mai sus pot fi adăugate tot ca aşezări acele puncte unde
fost descoperite> mai multe categorii de materiale (ceramică, cărămizi,
nvmete). In această grupă intră toate localităţile de la care provin materiale arheologice dintre care excludem punctele considerate drept fortificate, în principiu pot fi considerate ca aparţinînd unor aşezări şi localităţile cu descoperiri izolate (care sînt cele mai numeroase), dar din pruilU

83

Ibidem.

114

Cf. D. Gabler, op cit .. p. 91, 109.

8

~ Vezi notele ol-64; pentru o informaţie mai largă vezi J.D.Il„ III/I, p. ~9.

!JG, IH, 63, 93, 132, 134.
ui
t;

7

83

vezi nota (i9.
Cf. I.D.R., 111/1, p. 134.
vezi tabelul sinoptic.
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dl·ntă aici nu le vom socoti ca atare. Chiar şi localităţile cu descoperiri
de ~ărgele - multă vreme considerate produse tipice pentru sarmaţii
iazygi - trebuie acum reconsiderate. Dar localităţile unde există descoperiri monetare în serie cronologică (chiar cu hiatus-uri) pot fi considerate wwzări propriu-zise.

2.

Răspîndire şi

densitate

Aşezările

din interiorul graniţelor Banatului sînt în general răspîndi te>
pe întreg teritoriul acestei regiuni. O concentrare mai mare vom observa
pe cursurile superioare şi mijlocii ale Nerei, Caraşului, Bîrzavei, Timişu
lui şi Begăi, deci în zona deluroasă şi muntoasă.
De-a lungul rîurilor care marchează graniţele regiunii (Murcş-Tisa
Dunăre şi culoarul Timiş-Cerna) se află, de asemenea, numeroase aşe
zări, situate mai ales pe maluri înalte şi pe grinduri.
În schimb pc cursurile inferioare ale rîurilor ele interior aşezările sînt
mai rare, iar în spaţiul dintre rîuri, pe cîmpia propriu-zisă şi mai ran',
fiind situate numai pe grinduri.

3. Caracterul

aşezărilor

Caracterul aşezărilor nu ne este redat, deocamdată, decît de materialul
arheologic, sau, în unele cazuri, de structura lor În general, el poate fi
intuit pe baza urmelor din subsol sau de la suprafaţă.
ln zona montană, deci pe cursul superior al Timi~;;ului, pc Bîrzava,
Caraş, 1'-iera şi la est de culoar ar putea fi, în majoritate aşezări de mineri (Tincova, Criciova, Turnu Ruieni, Borlova, Bolvaşniţa, Vîrciorova,
Petnic, Tisoviţa, Moldova Nouă, Moldova Veche', Sasca Montună, Slatinei
Nera, Ciclova Romană, Dognecea, Ocna de Fier, Bocşa).
Lîngă fortificaţii putem presupune că toate aşezările sînt de tip canubae, adică aşezări cu caracter eterogen. Dintr-o astfel de aşezare s-a dezvoltat municipiul Tibiscum, singurul oraş de interior. La acesta se adaugă
Orşovc.i, oraş comercial de tranzit.
Restul aşezărilor, în fazu actuală de cunoaştere, le considerăm drept
rurale.
Un număr de 12 loc~1lităţi le considerăm drept fortificaţii mari, sediu
de trupe auxiliare, la care se adaugă un număr de 7 fortificaţii mai mici
~ puncte de pază sau de staţionare permanentă sau temporară. ln această grupă intră şi punctele de la Lăpuşnicel şi Dalboşeţ.

4. Caracteristica locuirii romane
O anumită
cdărilor, lasă

paupl'ritate, credem aparentă, datorată mai mult lipsei cerîn acest moment incomplet aspectul hărţii arheologice a
Banatului, mai cu seamă pentru zona sa vestică, de cîmpie. Spunem acest
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lucru pentru ca in unele cazuri (Gornea) cercetările infirmă „pauperitatea", rezultatele cercetării, chiar şi la suprafaţă, fiind bogate şi concludente.
Este adevărat că în faza actuală a cunoaşterii nu putem specifica cu
certitudine, decît puţine localităţi în care să apară construcţii de piatră
(Alibunar, Banatski Karlovac, Jermenovic, Livade, Novi Becej, Pancevo,
Kovin, Moldova Nouă, Gornea, Dalboşeţ, Sviniţa, Dubova, Băile Herculane, Petnic, V rsac, Bocşa Romană, Domaşnea, Satu Bătrîn, Turnu Ruieni,
Zăvoi, Foeni, Buziaş, Criciova). Pentru restul localităţilor, cu excepţia
celor considerate ca puncte militare presupunem construcţii de tip bordei (Gornea, Kajtasovo, Prigor, Vitina).
Instalaţii de hypocaust cunoaştem pentru Gornea, Lăpuşnicel, Dalboşeţ, Ramna. Cuptoare pentru cărămizi sînt cunoscute la Tibiscum, Gornea, iar pentru ceramică la Ramna, Gornea, Tibiscum şi Dierna.
ln afara acestor localităţi aproape toate celelalte au semnalate produse tipice roman-provinciale ori importuri.
ln fortificaţii şi în aşezările din preajma lor apare toată gama de materiale de epocă romană, de la construcţiile în piatră, băi, instalaţii de
hypocaust şi materiale arheologice tipice (ceramică, obiecte şi piese din
bronz, fier, manete, etc.).

5. Concluzii
a) Au fost deci eliminate, credem, prin demonstraţie toate ipotezele
care susţineau că vestul Banatului nu putea fi locuit din lipsă de piatră
sau din cauza naturii terenului (mlăştinos, nisipos, etc.).
b) Automat se elimină ipotezele după care Banatul de vest ar fi fost
din aceste cauze, nelocuit, în epoca romană;
c) Nu mai poate fi vorba de o stăpînirc iazygă în vestul Banatului,
pentru că descoperirile atribuite iazygilor, considerate numeroase înainte,
se dovedesc, la o analiză atentă, extrem de puţine şi neconcludente, cel
puţin pentru perioada 106-275 e.n.;
d) Ar fi lipsit de orice logică ca romanii să fi ocupat linia Mureşului
pînă la vărsarea în Tisa ~i linia Dunării pînă la vărsarea Tisei, lăsînd Banatul de vest neocupat;
e) Problema care rămîne, încă, este: cum se explică, totuşi, faptul că
există aşezări puţine, cit şi material arheologic relativ puţin cantitativ
pentru Banat, în special pentru Banatul de vest?
Răspunsul ce se poate da la această întrebare nu poate fi mulţumitor
deoarece: 1. lipsesc cercetările sistematice; 2. prelucrarea materialelor
arheologice existente a rămas la nivelul lui B. Milleker; 3. unele materiale,
descoperite în urmă cu ani, au fost pierdute sau nu se mai cunoaşte locul
de provenienţă;
f) Chiar şi în această situaţie este evident că Banatul, în- întregime, a
fost ocupat de romani şi a făcut parte din Dacia.
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g) Pentru secolul al IV-lea (fi g. 9) am considerat ca elocventă, în ceea
ce priveşte răspîndirea teritorială, apariţia mai ales a pieselor monetare,
izolate ori în tezaure. Această poziţi e a fost determinată de lipsa aproape
totală a cercetărilor arh eologice.
Aceste piese dau o imagine a locuirii unor zone largi ale Banatului în
perioada posterioară retragerii aureliene. În linii generale descoperirile
monetare, izolate ori în tezaure, se po;t grupa aistfel: 1. Pe cursul infe-:rior al Mureş ului şi în „triunghiul" Mureş-Tisa-Aranka; 2. Zona centrală
.a Banatului, ce are ca axe cursurile Begăi şi Timişului, de la izvoare pînă

Fig. 9 Harta Banatului cuprinzînd descoperirile din toate epocile istorice
pînă la secolul IV e.n.
A bb. 9 Karte des Banats mit den Funden von Palăolithikum bis zum
'.Ende des Altertums (4. Jh. u .Z.)

la vărsare; 3. Cursul Caraşului; 4. Cursul Bîrzavei; 5. Linia Dunării; 6'. - ;
7. Cursul N erei; 8. Cursul Cern ei.
Foarte important ni se pare faptul că în mai multe localităţi tezau~ele
descoperite au ca piese de deschidere manete de pe vremea împăraţilor
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din secolele I-II 89 • La Biled, Dalboşeţ, Orşova, Ramna, Jupa, seria monetară nu este întreruptă de părăsirea Daciei, ci continuă, ajungînd pînă
după mijlocul secolului al IV-lea e.n. 90 De altfel prezenţa Imperiului la
nordul Dunării, în perioada postaureliană este probată de-a lungul Dunării91 şi poate şi în puncte mai nordice 92 •
Statistic, dintr-un număr de 76 puncte cu semnalări de descoperiri
~ din care 24 puncte cu tezaure şi 52 puncte cu descoperiri monetare izolate-, un număr de 37 le continuă pe cele din epoca romană.
h. In ceea ce priveşte prezenţa sarmatică pe teritoriul Banatului considerăm că, în perioada corespunzătoare existenţei provinciei Dacia, ea
este neglijabilă. Atunci cind afirmăm acest lucru avem în vedere cronologia înaintării şi stabilirii populaţiei în cauză în „punga pannonică", stabilită de către M. Parducz 93 . Astfel pentru perioada 106-275 e.n. se pot
data doar 5 puncte cu descoperiri sarmatice 94 • Revelator este faptul că
unul dintre aceste puncte, cel de la Beba Veche, este un mormînt, datat
prin monedă la 106 95 . Restul punctelor cu descoperiri tipic sarmatice sînt
databile în perioada post 275 00 •
In ceea ce priveşte răspindirea acestora pe teritoriul Banatului, le
putem grupa astfel: 1. Ultimul segment al cursului inferior al Mureşului;
2. - ; 3. - ; 4. - ; 5. - : 6. - .

Cele arătate pină aici credem că au demonstrat, suficient, că nu se
mai poate pune problema nelocuirii Banatului în epoca romană din cauza
unor condiţii geografice>, a aspectului geografic al unor zone. Repartizarea a~ezărilor din di\"ersele epoci istorice arată un lucru de netăgăduit,
anume că locuirea antică a existat pe întreg teritoriul Banatului, pînă la
sfirşitul antichităţii 0 ;. Mai mult, tc·ritoriul bănăţean a fost locuit din perioade cc depăşesc in timp antichitatea, ele putind fi datate aproximativ
Je pe la 600 OOO i.e.n. Urmele de locuire sint prezente pe întreg teritoriul Banatului, conccntrindu-se mai ales de-a lungul marilor rîuri sau în
<anumite zone (vezi hărţile).
„PunctPle albe"', nelocuitl· apar doar acolo unde straturile de cultură
materială sint prof unde.
Pe acest teritoriu au luat na~terc, în anumite epoci istorice culturi
materiale şi variante ale lor.
Statisticile, prPzentate pentru fiecarp epocă discutată de noi, arată
·oă se poate vorbi de o continuitate a locuirii pentru multe aşezări pe
Chirilă Tezaure, p. 71, 73.
Ibidem.
ni Cf. l.LJ.R., III/I, p. 38, nr. B, !I; p. 55, 61. 63, 72, 73, 75.
~" Cf. I.D.R., III/I, p. 128.
93
M. Parducz, în Ant Hunu, I, Budapcst, 1974, p. 51-56; Idem, în Acta ArhHung,
Budapest, 195u, p. 139-182.
u4 Cf. E. Dorner, in Apulum, 11. 1973, p. {i90.
~ Ibidem; vezi şi FI. Medeleţ, in Tibiscus, I, 1970, p. 20.
86 Ibtdem.
97
Fl. Medeleţ, Referat pentru doctorat, p. 11.
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acclasi loc, sau în imediata lui apropiere (vezi tabelul sinoptic). De alt
fel acest lucru nu are importanţă în sine cît are faptul că locuirea a existat pe întreg teritoriul Banatului.
în totalitatea lor am luat în discuţie şi am fixat pe hărţi un număr
de 342 localităţi cu descoperiri ori semnalări din diferite epoci. Evident,
nu toate aceste puncte prezintă o continuitate absolută din paleolitic pînă
în secolul al IV-lea. Spre exemplificc.ll'e (vezi tabelul sinoptic) se poate
vedea că din numărul total de puncte, o singură localitate prezintă o
„ontinuitate absolută din neolitic pînă în secolul al IV-lea -_ ceea cP
este încă un indiciu al lipsei cercetărilor sistematice - ; 5 localităţi prezintă un hiatus de o epocă; un număr de 17 localităţi un hiatus de două
epoci. în rest credem că este vorba fie de lipsa cercetărilor, fie de o probabilă continuitate.
Cele arătate pînă acum, mai ales în legătură cu epoca romană nu permit să se poată tranşa, acum, definitiv, problema Banatului în timpul
stăpînirii romane. Am afirmat că sîntem de părere că Banatul a fost
o:·upat şi stăpînit, în întregimea sa de către romani. Această convingere
are la ba?:ă destule argumente. Drept prim cirgument aducem harta răs
pîndirii locuirii in Banat, în perioada secolelor II-III c.n., locuire ce acoperă întreg teritoriul, chiar dacă pentru partea extrem vestică nu prezintă o densitate foarte mare.
Pe baza răspîndirii punctelor cu semnalări, descoperiri tipice sarmaţi
lor iazygi, cît şi a cronologiei înaintării lor dinspre nord spre sud, consickrăm că nu se poate susţine ocuparea nici unei părţi din teritoriul bănă
ţean, în perioada 106-275, de către această populaţie. Dacă luăm în considerare răspîndirea teritorială a tezaurelor şi pieselor monetare izolate
din secolul al IV-lea, putem afirma că nici în această perioadă nu avem
de a iace cu o ocupare reală, probabil doar ('U infiltrări, stabilirea unor
grupe izolate, după retragerea administraţiei şi tn1pelor imperi<11P. Este
evident că ei s-au aşezat în zone în care populaţia autohtonă este foarte
clar atestată.
Pe baza celor arătate pînă aici credem că nu se> mai poate susţine în
mod obiectiv, fără a exagera o serie întreagă de factori, mai ales d<? natură
geografică că Banatul nu a făcut parte din zona de habitat, că nu a fost
locuit sau locuibil în epoca romană. Este adevărat că această constatare
de natură topografico-arheologică trebuie demonstrată încă ele cc•rcetări
s1stC'matice. Acea'.;ta s8rcină considerăm că re,:ine în primul rînd 1nuzeelorbă.năţene, care ar tn~bui să-şi intensifice cercetările spre zonele ce prezintă încă „hiatusuri" în cunoaşterea acestei import8nte părţi di;i Dacia.
NICOLAE GUDEA
J.4NCU MOŢU
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ANEXA I
Repertoriul principalelor localităţi cu descoperiri arheologice de p e
teritoriul Banatului
paleolitică (fig. 1)
I. B ăile Her culane

I . Epoca
2.
3.
4.
5
·
6.

Coşava

Gornea
Peştera Climente
R
t· D
b ă ·ţ
omaneş i- um r vi a
Tincova
A

II. E poca

neolitică

I. Alioş

7. Vi ş ag
2. Aradac

(fig . 2)

3.

Ar meni ş

Ba lta Sărată
Banatsk o A randel ovo
Banatsk i Brestovac
Ba~a~ d a
Basa1d
9 Bă1" le Herculane
·
10. Beba Veche
4.
5.
6.
7·
8.

g: ~~~~a<;~~va

13. Berzovia
14. Beşenova Veche
15. Bocşa Romană
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16. Bocar
17. B otos
·
18. Bortos
19. B ră d işoru de J os
20. B ucovăţ
21. Caranseb e ş

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

11

I

I
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111111111111
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Caraş ova

Cen ei
Cenad
Cheile N rei
Cherestur
Chi şoda

Cîlnic

N. Gudea, I.

192
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4 7.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

62.
61.
fi3.
64.
65.
66.

67.
68.

69.

Coţan
Comloşul

Mare

Corneşti

Cozia
Crna Bara
Cruceni
Cuptoare
Centa (Leopoldova)
Coka
Dalboşeţ

Dejan
Diniaş
Domaşnea
Dragomireşti

Dubova
Duleu
Ecka
Elemir
Farkazd in
Foeni
Fratelia
Gaj
Giroc

Moţu

92. Padej
93. Pancevo
94. Parţa
95. Pavlis
96. Perlez
97. Pescari
98. Pişchia
99. Podlokanj
100. Podporanj
101. Pojejena
102. Pustiniş
103. Ramna

104.

Răcăjdia

105. Recaş
I 06. Romaneşti
107. Ruginosu

JOB. Sacoşu Mare
109. Sajan
110. Sakule
111. Safkerin
I 12. Satchinez
I I 3.

Săcc'Haz

114. Sălbăgel
Scăiuşi

Giulvăz

I 15.

Gornea
Gura Văii
Hodoni
Homojdia
Honorici
Iaz
Idos
Ilidla
Jabuka
Jablir
Kovin
Lipova
Liubcova
Lugoj
Lukino Selo
Macedonia
Margita

116. Sfinta Elena
117. Sînnicolau Mare
118. Sinandrei
119. Slatina Timiş
120. Socol
121. Socolari
122. Srpski Krstur
123. Starcevo
124. Straza
125. Surducu Mare
126. Surjan

Măceşti
71. Mlinăştur

70.

72. Mehadia
7:1. Mikoveni
74. Mokrin
75. Moldova Nouă
76. Moldova Veche
77. Moşni\a
78. Muzlia
79. Nerău
80. Neuzina
81. Novi Becej
82. N ovi Knezevac
83. NOVO Milosevo
84. Novo Selo
85. Ogradena
86. Ohaba Mitnic
87. Omoljica
88. Opovo
89. Oraviţa
90. Ostrovo
91. Ostrovu Golu

127.

Şag

128.

Şw;ca

12q.
130.
131.
132.
l:l3.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Şoşdea

10.

11.

22. Broşteni
23. Buchin
24. Caransebeş

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3R.
37.
38.
39.

Caraşova
Căuniţa de
Cărani

Corbeşti
Corneşti
Cornuţel

Cruceni
Coka
Comloşul
Dalboşeţ

40. Dalei

44. Dobova

45.
46.
47.
48.
49.

Dubravica
Drencova
Drobeta Tr-Severin
Dudeştii Vechi
Dumbrava
Duplijaja

so.

Tincova
Veliko Sredgte
Vinga

Firiteaz
Foeni
Gomolova
Gornea
Grad
57. GredB;te

Vrbica
Vojlovica
Vrsac
Zăgujeni
Zorlenţu

52.
S3.
54.
55.
56.

58. Iablaniţa
59. Iaz

60.
61.
62.
63.

Alioş
Aluniş

64.

Anina
Arad ul Nou

66.

Armeniş

Banatski Karlovac
Barice
Batjanica

65.
67.
68.
69.
70.
71.

Baziaş

72.

Băile
Bănia

73.
74.

Herculane
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Mare

41. Deszk
42. Dobovac
43. Domaşnea

51. Făget

Vrllniuţ

Jos

Cenad
Cenei
Cerneteaz
Checea
Cheglevici

Timişoara

III. Epoca bronzului (fig. 3)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15. Berzasca
16. Bobda
17. Bocşa
18. Bocar
19. Bodo
20. Bodrogu Nou
21. Borias

Taras

140.
Mare
141. Zrenjanin
I.

12. Beba Veche
13. Bela Crkva
14. Belegis

Iland:Za
Izbiste
Jadani
Jehel-Voiteni
Jidovar
Jupa
Jupalnic
Kiszombor
Kladovo
Klarafalva
Kilcevac
Kovin
Liborajdea
Livezile
Majdan
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75.
7G.
77.
78.
1r1.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
8!1.
Ql.
!JO.
92.
93.
94.
95.

Marmorac
Mehadia
Mokrin
l\Joldova Veche

5. Bocşa
6. Broşteni
7. Brebul

l\Ioldoviţa

8. Buchin

4. Bobda

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

N ovi Knezevac

Ogradena
Omoljica
Opatiţa

Oresac
Orşova-Jupalnic

Ostoiceva
Ostrovul Corbului
Oszentivan
Ostrovul Moldova
Parţa

Padej
Pancevo
Pecinişca

Pustiniş

100. Rabe
101.

Recaş

102. Remetea Mare

104. Românesti
105. Roszke ·
106. Sacoşu Mare
107. Satchinez

108. Satu Mare
109. Sculia
110. Secanj
111. Sinnicolau Mare
Sicheviţa

Sinpetru German
Slankamen
Slatina Timiş
Starcevo
Szore.~
Şeitin

119. Tape

Corneşti

Cruceni
Deta
Dumbrăviţa
(Timişoara)

34.
35.
36.
37.
38.
37.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Torokkanisza
Uivar
Ujszentivan
Vatina
Veliko SrediSte
Vinga

Eşelniţa
Fizeş

Fîrliug
Fratelia
Gad
Giurgiova
Gornea
Greoni-Obroace
Iablaniţa

Herneacova
Jasenovo

128.

Vucedol

1.
2.
3.
4.
5.

Vişag

Nouă

Moşniţa

Oresac
Remetea Mare
Remetca Pogănici
Sînpetru German
Remetea Pogănic
Surciu
Susani
Timişoara

Tirol
Valea

Timişului
Vărădia
Vişag

Vrsac

131. Zuto-Brdo

IV. Epoca fierului
- Hallstatt

Anina
Belegis
:;. Brezasca

Latene -

(fig. 5)

Arad
Ranatski Karlovac
Banatska Palanka
Bela Crkva
Botos

fi. C'.irpiniş

12!1. Vrsac
1 :-JO. Zădăreni

(/i(]. 4)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
1:t

Oraviţa

Oresac
Parţa

Pavlis
Pecica
Potporanj
Remetea Mare
Semlacu Mic
Timişoara

Vărădia

Sînpetru German
Vărădia de Mureş
Vrsac

VI. Descoperiri monetare
(sec. li î.e.n.-1. e.n.,
pînă la 106 (fig. 6)

1. Arad
2. Becenecu de Sus
3. Berzovia
4. Biled
5. Bocşa
6. Breştea
7. Bucovăţ

8.

Jgriş

V. Epoca fierului
-

Kovin

Drencova

Timişoara

120.
121.
122.
12::J.
124.
125.
126.
127.

1.
2.

Cîmpia

Jlandza
:n. Jam
:12. Moldova
3:~. Munar

10:~. Reşiţa

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
26.
29.
28.
30.
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15.
16.
17.
18.
l!J.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
23.
27.
28.

Q. CaransebC'Ş
Caraşova
Cărani

Mo5orin
Nerău

96. Periam
97. Perlez
98. Popov Salas
!19.

romană

Dalboşeţ

Dohovac
Duplijaja
Frumuşeni

Gaj
Gătaia

a. Cicir
.J as~novo

1-l. Kovacica
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9.
10.
11.
12.
13.
15.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Caransebeş
Caraşova

Checea
Cladova
Criciova
Deta
Ilidia
Dudeştii Noi
Lăpuşnic

Lugoj
Mehadia
Neudorf
Oraviţa
Păuliş

Potoc

2:t Ramna
24.
25.
26.
27.
28.
29.

:w.

:n.

Remetea Mare
Roviniţa Mare
Rugi
Sinandrei
Sinmihaiu Român
Siştarovăţ

Tapia
Timişoara

31. a.

Timişoara-Frei-

dorf
32. Toc
:n Vizejdia
:n. Vladimirescu
35. Vrsac
VII. Descoperiri de epocă
romană (fig. 7)
1. Alibunar
2. Apadia
4. Banatska Palanka

3. Aradul Nou
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5. BavariSte
6. Băile Herculane
7. Bărbosul
8. Beba Veche
9. Bela Crkva
10. Beregsăul Mic
11. Berzasca
12. Berzovia
13. Biled
14. Biniş
15. Bocşa Romană
16. Bolvaşniţa
17. Borlova
18. Bozovici
19. Bradişoru de Jos
20. Brebul
21. Brestovac
22. Brezon
23. Bucovăţ
24. Bulgăruş
25. Bulci
26. Buziaş
27. Cacova
28. Caransebeş
29. Cărani
:JO. C.!lrpiniş
:Jl. Cenad
32. Cenri
33. Cerneteaz
35. Ciacova
36. Ciclova
37. Clopodia
38. Comorişte
39. Coronini
40. Criciova
41. Cuptoare
42. Dalboşeţ
43. Delineştl
44. Denta
45. Q('ta
46. Dezeşti
47. Doclin
48. Dognecea
49. Dolova
50. Domaşnea
51. Drencova
52. Dobova
53. Dobovac
54. Duleu
55. Duplijaja
56. Eşelniţa
57. Fiscut
58. Fize~
59. Firliug
60. Foeni
61. Forotic
62. Gad
63. Gherman
64. Gaj
65. Gornea
61. Grebenac
1)î.

Hodoni

bU. Iam

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
8G.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
!H.
~l4.

%.
qr,.

97.
98.

Moţu

Iena
lzbiste
JasenoYo
Jettebe
Jupa
Kajtasovo
Kikinda
Kovacica
Kovin
Lăpuşnic

132.
133.
13-!.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
1-! 1.

Lăpusniccl

1-12.

Lipo\·a
Liubco\·a
LivadC'
Livezile
Lovrin
Lugoj
Mailat
Majdan
1\far,:?a
Marmorac
Mehadia
Mokrin
'foldoYa Nouă
Moldova Veche
Munar
Novi Brcrj
Ograd('na
Omor
Opovo

9!1. Oraviţa

100.
101.
102.
lO:J.
104.
l 05.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
11'l.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
1:m
131.

Oresac

14.:3.
IH.

Surducu Mare
ş,·iniţa

Szegcd
Szoreg
Şag

Teregova
Timi'?oara
Tincova
Tirol
Tomasevac
Tomnatic
Turnu Ruieni
l'ilac
Ujszentivan
Uzdin
l·nip
Valeadeni
Valea Boului
Valea Mare
v'atina

J.15.
1-17.
J 41l.
1-18.
1-!'!.
150.
151.
152. Vărădia
153. Veliko Srediste
154. Vinga
I 51i. Virciorova

155. Vizejdia
157. Voislova
158. Vranjevo
15~.

Vrsac
Zlivof
Hit. Zlatita
I G2. Zor lentu Mare
I 1i:1. Zrenjanin

rno.

0r.?OVa
Orţişoara

Ovcsa
Pade.t
Pance\·o
Parţa

Pavlis
Pllta'?
Periam
Perlez
Petnic
Podporanj
PoJejrna
Prigor
Ramna
Remetea PoJ?ănici
Recac;
Sacoşu Turc("s<'
Sasca Montanii
Satu B:'itrin
Satrhirwz
S"icălaz

Semlacu Mare
Sinm~rtinul Sirbesc
Sinnicolau Mare
Sinpetru German
Scăiuşi

Slatina Timiş
Socol
Srpski Krstur
Starcevo
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VIII. Descoperiri monetare
clin secolul al IV-Zea (fig. BJ
Tc>zaure
I. Banatska Palanka-te-

2.
:!.
4.
5.

za ur?
Belo Biato-tezaur?
Biled
Barca
Borlova

fi. Dalboşeţ

7. Denta
fl. Dubovac
~- Făget

10. Gornea
11. Jupa
12. Moldova Nouil -

3 tezaure
13. Moldova Veche - 2 tezaure
14. Novi Becej
15. Orşova
lG. Pojejena - 2 tezaure
17. Ramna
18.
19.
20.
21.
22.

Rădijdia

Sinmărtinul

Starcevo
Timişoara

Unip

Sirbesc
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23. Vrsac
24. Zrenjanin
Piese izolate

1. Alibunar
2. Banatski Brestovak
3. Banatski Karlovac
4. Banatska Palanka
5. Baziaş
6. Beba Veche
7. Becicherecul Mic
8. Bela Crkva
9. Belo Biato
10. Cărani
11. Cenad
12. Checea
13 Cuptoare
14. Deliblato
15. Deta
16. Dobovac
17. Felnac

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2t!.
28.
29.
30.
27.
31.
32.
34.
:J5.
:J6.
33.
37.
38.
39.

Greoni
Hetin
Iam
Jimbolia
Jupa
Kovin
Leopoldova (Centa)
Mehadia
Moldova Nouă
Marmorac
Oraviţa
Orşova

Moldova Veche
Ostrovo
Ostrovu Mare
Pesac
Pescari
Pojejena
Pancevo
Prigor
Pustiniş
Puţinei

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Reşiţa
Sacoşu

Turcesc

Săcălaz

Satchinez
Satu Mare
Sînandrei
Sînnicolau Mare
Sînpetru German
Socol
Timişoara

Veliki Gaj
Voiteg
Vrsac

IX. Descoperiri de tip sarmatic (fig. 9).

1.
2.
3.
4.
5.

Beba Veche
Cherestur
Sînnicolau Mare
Timişoara-Freidorf

Vizejdia

ANEXA II
Bibliografia principalelor localităţi cu descoperiri arheologice
de pe teritoriul Banatului
I. Paleolitic
I. Băile Herculane: Mărghitan, I3anA.rh, p. 23; 2. Coşava: Mogoşanu, PalBan,
p. 71; 3. Gornea: Mogoşanu, PalBan, p. 29; 4. Peşterile Climente şi Cuina Turcului:
Mogoşanu, PalBan, p. 78; 5. Româneşti-Dumbrăviţa: Mogoşanu. PalBan, p. 49;
6. Tincova: Mogoşanu, PalBan, p. 37; 7. Vişag: Mogoşanu, PalBan, p. 10.

II. Neolitic
1. Alioş: Lazarovici, NeolBan,
Armeniş: Lazarovici, NeolBan, p.

p. 185; 2. Aradac: Brukner, NeolVojv, p. 83;
185; 4. Balta Sărată: Ibidem; 5. Banatsko Arandelovo: Brukner, NeolVojv, p. 83; 6. Banatski Brestovac: Ibidem; 7. Baranda: Brukner, NeolVojv, p. 85; 8. Basaid: Ibidem; 9. Băile Herculane: Lazarovici, NeolBan,
p. 186; 10. Beba Veche: Lazarovici, NeolBan, p. 187; 11. Bela Crkva: Brukner, NeolVojv, p. 83; 12. Berzasca: Lazarovici, NeolBan. p. 187; 13. Berzovia: Ibidem; 14. Beşenova Veche (azi Dudeştii Vechi): Lazarovici Neol,l3an, p. 188; 15. Bocşa Romanii:
Ibidem; 16. Bocar: BruknC'r, NeolVojv, p. 83; 17. Botos: Ibidem; 18. Bordos: Brukner, NeolVojv, p. 85; 19. Brădişorul de Jos: Lazarovici, NeolBan, p. 188; 20. Bucovăţ: Ibidem; 21. Caransebeş: Lazarovici, NeoBatn, p. 190; 22. Caraşova: Ibidem;
23. Cenei: Ibidem; 24. Cenad: Ibidem; 25. Cherestur Ibidem: 26. Cheile Nerci: Ibidem; 27. Chişoda: Ibidem; 28. Cîlnic: Lazarovici, NeolBan, p. 192; 29. Colţan: Ibidem; 30. Comloşul Mare: Ibidem; 31. Corneşti: Lazarovici. NeolBan, p. 193; 32.
Cozia: Ibidem; :n Crna Bara: Brukner, NeolVojv, p. 84; 34. CrucPni: Lazarovici,
NeolBan, p. 194; 35. Cuptoare: Ibidem; 36. Centa: Brukner, NeolVojv, p. 85; 37.
Coka: Ibidem; :rn. Dalboşeţ: Lazarovici, NeolBan, p. 195; 39. Dejan: Ibidem; 40. Dinia~: Ibidem; 41. Domaşnea: Ibicl<'m; 42. DragomirPsti: Ibidem; 43. Ecka: Brukner,
NeolVojv, p. 8:3; 44. Elemir: Ibidem; 45. Farkazdin:' Ibidem; 4G. Foeni: Lazarovici,
N<'olBan, p. 211J. 4'1. Fratelia: Lazarovici, NeolBan, p. 196; 48. Gaj: Brulcncr, NeolVojv, p. 84; 4!J. Giroc: Lazarovici, NeolBan. p. 196; 50. Giulvliz: Ibidem; 51. Gornea:
:J.
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Lazarovtci, NeolBan, p. 198; 52. Gura Văii: Ibidem; 53. Hodoni: Ibidem; 54. Homojdia: Ibidem; 55. Honorici: Ibidem; 56. Iaz: Lazarovici, NeolBan, p. 200; 57. Idos:
Brukner NeolVojv; p. 84; 58. Jlidia: Lazarovici, NeolBan., p. 200; 59. Jabăr: Lazarovici, NeolBan, p. 210; 60. Jabuka: Brukner, NeolVojv, p. 84; 61. Kovin: Ibidem;
62. Lipova: Lazarovici, NeolBan, p. 200; 63. Liubcova: Ibidem; 64. Lugoj: Ibidem;
ti5. Lukino Selo: Brukner, NeolVojv, p. 84; 66. Lazarovici NeolBan. p. 201; 67. Margita: Brukner NeolVojv, p. 84; 68. Măceşti: Lazarovici, Neol.Ban, p. 201; 69. Mă
năstur: Ibidem; 70. Mehadia: Lazarovici, NeolBan, p. 210; 71. Milcoveni: Lazarovici,
NeolBan, p. 201; 72. Mokrin: Brukner, NeolVojv, p. 83; 73. Moldova Nouă: Lazarovici, NeolBan, p. 202; 74. Moldova Veche: Ibidem; 75. J\loşniţa: Ibidem; 76. Muzlia:
Brukner, NeolVojv, p. 84; 77. Nerău: Lazarovici, NeolBan. p. 202; 78. Neu7ina:
Bruknner, NeolVojv, p. 84; 79. Novi Becej: Ibidem; 80. Xo,·i Knezevac: lbidrm:
81. Novo Milose,·o: Ibidem; 82. No,·o SC'lo: Bru1mc,-, 1Vf:'olFoj1·, p. 84; 83. Ogradena:
Lazarovici, NeolBan, p. 202; 84. Ohaba J\litnic: Ibidem; 83. Omoljica: Brukncr.
NeolVojv, p. 83; 8G. Opovo: Ibidem; 87. Or~,·iţ!'I: Lazaro1·ici, :\"colBan. p. 204; 88.
Ostrovo: Br uk11e1", NcolVojv, p. 84; 89. Padej: Brukn('r, :\'col'Vojv, p. 83; 90. Pancevo: Ibidem; f"ll. Parţa: Lazarovici, N<?oi/Jan, p. 205; !12. Pa\'lis: Brukner, NcolVojv, p. 83; 93. Perlez: Ibidem; 94. Pescari: Lazarol'ici, NeolBan, p. 205; 95. Pişchia:
Ibidem; 96. Podlokanj: Brukner, NeolVoji', p. 84; 97. Podporanj: Ibidem; 98. Pojejena: Lazarovici, NeolBan. p. 205; 99. Pustini): Ibidem; 100. Ramna: Ibidem; 101.
Rădljdia: Lazarovici, NeolBan, p. 206; 102. Recaş: Ibiclem; 103. Romaneşti: Ibidem;
104. Ruginosu: Ibidem; 105. Sacoşu Marc: Jbid<'m; 106. Sajan: Brukner, NeolVojv,
p. 83; 107. Sakule: B1·ukner, NeolVojv, p. 84; 108. Safk<'rin: Ibidem; 109. Satchinez:
Lazarovici, i\'eolBan, p. 20ti; 110. S.1călaz: Il>idem; Jll. SjJbăgel: Lazarovici, NeolBan, p. 2G7; 112. Scăiuşi: Ibidem; 113. Sfinta Elena: lbidcm; 114. Sinnicolau Mare:
Ibidem; 115. Sinnandrei: Lazarnt·ici, NeolHan, p. :!07; l IG. Slatina Timiş: Lazarovici, NeolBan. p. 210; 117. Socol: Lazarovtci, NcolBan. p. 207; 118. Socolari: Ibidem; 119. Srpski Krstur: Brukner, l\'eolVojv, p. 84; 120. Starcevo: Brukner, N<?olVojv, p. 83; Straza: Hrukn<?r, NeolVojv, p. 84; 122. Surducu Mare: Lazarovici, NeolBan, p. 208; 123. Surjan: BrukTU'r, NeolVojv, p. 84; 124. Sag: Lazarovici, NeolBan,
p. 210; 125. Suşca: Lazarovici, NeolBan. p. 208: 126. SoşdE'a: Ibidem; 127. Taras:
Rrukner, NeolVojv, p. 84; 128. Timişoara: I~azarovict, NeolBan, p. 208; 129. Tincova:
Ibidem; 130. Veliko Srediste: Brukner, NeolVojv, p. 84; 131. Vinga: Lazarovici,
NeolBan, p. 208; 1:12. Vojlovica: Brukner, NeolVojv, p. 85; 133. Vr4niuţ: Lazarovtci, NeolBan, p. 209; 134. Vrbica: Brukner, .l'frolVojt•. p. 85; 135. Vrsac: Ibidem;
136. Zâgujeni: Lazaror.:ici, NeolBan, p. 209; 137. Zorlenţul Mare: Lazarovici, NeolBan, p. 210; 138. Zrenjanin: Brukner, NeolVoje, p. 84.

III. Epoca bronzului
1. Alioş: Mărqliitan, Ban.Arii, p. 79; 2. Aluniş: SurocMnu, CultMureş, p. 14'.l;
3. Anina: P. Petrnvszky, in Banattca. 2. lfl7:l, p. :l85; Mărghitan, BanArh, p. G:l;
4. Aradul Nou: Uoman-Nemt?ti, CultBad, p. 11: 5. Armcniş: Mtlrghitan, BanArh,
p. 79: 6. Banatski Karlovac: M. Gara!anin în Starinar, N.S., vol. 9-10, 1958-1959;
7. Barice: lbtdem; 8. Batjanica: Soroceanu, CultMure.';>, p. 145; 9. Bazlaş: R. Petrovszky ln Banatl.ca, 2, 1973, p. 385; 10. Băile llerculane: Morintz, Contribuţii, p. 22;
R. Petrovszky, în /Janatica, 2. Hl73, p. 386; 11. Bănia: Roman, CultCotofeni, p. 11;
R. Petrovszky, in Banatica, 2, 1973, p. 387; 12. Beba Veche : Soroceanu, CultMureş,
p. 145; Mărghitan, BanArli, p. 79; Roman-Nem<?ti CultBad, p. 11; 13. Bela Crkva:
M. Gara~anin, in Starinar, X.S., 9-10, Hl58-1959; 14. Bclegis: Morintz, Contribuţii,
p. 40-41; 15. Berzasca: C. Daicoviciu. I. Miloia în AnB., III, 4, 1930; IV, l, 1931,
p. 131; R. Petrovszky, în Banalica, 2, 1973, p. 337; lG. Bobda: Morlntz, Contribuţii,
D. 41; Mdrghitan, BanArh, p. 92; 17. Bocşa: RomanCultCotofeni, p. 12; Mărghitan,
BanArh, p. 79; 18. Bocar: Soroceanu, CultMureş, p. 146; 19. Bodo: St. Cădariu, în
Tibiscus, 3, 1974, p. 75; FI. Medeleţ. I. Bughilan, in Tibiscus, 3, 1974, p. 86; R. Pet~
rovszky, in Banatica, 2, 1973, p. 385; Roman, CultCotofent, p. 109; 20. Bodrogu Nou:
Roman-NemeH, CultBad, p. 11; 21. Borias: Soroceanu, CultMureş, 145; 22. Broşteni:
R. Petrovszky, in Banatica, 2, 1973. p. 393; 2:t Buchin: Milleker, Delm., I. p. 27;
R. Petrovszky, in Banatica, 2, 1973, p. 393; 24. Caransebeş: Mărghitan, BanArh,
p. 63; 25. Caraşova: Ibidem; 26. Căuniţa de Jos: Gh. Lazarovici, I.. Uzum, I. Dragomir, ln Banatica, 2, 1973, p. 380; 27. Cărani: Mărghitan, BanArh, p. 79; 28. Cenad: Idem, op. cit. p. 87; 29. Cenei: Idem, op. cit. p. 83; 30. Cerneteaz: Idem, op. cit.
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p. 79· 31. Checea: Idem, op. cit. p. 83; 32. Cheglevici: Soroceanu, CultMureş, p. 146;
33. c'orbeşti: Roman CultC, p. 109; 34. Corneşti: Morintz, Contribuţii, p. 17; Măr
ghitan, BanArh, p. G3; 35. Cornuţel: Pctrescu-Dîmboviţa Depozitele, p. 31; 1\Jărghi
tan, BanArh, p. 95; 36. Cruceni: M. Moga, O. Radu, în Tibiscus, 1, 1071. p. 19;
Morintz, Contribuţii, p. 41; Mărghitan, BanArh, p. 90; 37. Coka: Soroccanu, CultMureş, p. 145; 38. Comloşul Mare: Mărghitan, BanArh, p. 87, 92; 39. Dalboşeţ:
Idem, op. cit. p. 63; 40. Dalri: Idem. op. cit. p. 79; 41. Deszk: Soroceanu, CultMureş,
p. 146; Mărghitan, BanArh, p. 84; 42. Dobovac: Morintz, Contribuţii, p. 28; 43. Dor:iaşnea: Mărghitan, BanArh, p. 63; 44. Dubova: Ibidem; 45. Dubravica: 1Worintz,
Contribuţii, p. 28-2'.1; 46. Drencova: E. Iaroslavschi, în Banatica, 2, 197:3, p. 78-84;
R. Petrovszky, în Banatica, 3, 1975. p. 365; 47. Drobeta Turnu-Severin: Morintz,
Contribuţii, p. 29; 48. Dude~tii Vechi: Soroceanu, CultMureş, p. 147; 49. Dumbrava:
Mărghitan, BanArh, p. 79; 50. Duplijaja: Morintz, Contribuţii, p. 28; ;\lărghitan,
BanArh, p. 98; 51. Făget: Mărghitan, BanArh, p. 79; 52. Firiteaz: Ibidem,; 53. Foeni:
:clcm, op. cit. p. 83; 5-1. GomoloYa: .'\Jorintz, Contribuţii. p. 17; 55. Gornea: Roman,
CultCotof eni, p. 14; Gh. Lazarovici, I. Uzum, I. Dragomir, în Banatica, 2, 1973,
p. 380; Mărghitan, BanArh, p. 63; 56. Grad: Morintz, Contribuţii, p. 28; 57. Gradiste: M. Giric, în Starinar N.S., voi. II, 1951, p. 138; 58. Iablaniţa: Milleker Delm, l,
p. 48; M. Moga, N. Gudea, în Tibiscus, 4, 1974, p. 136; R. Petrovszky, în Banatica,
4, 1977, p. 438; 59. Iaz: R. Petrovszky, în Batnatica, 4, 1977, p. 438; Morintz. Contribuţii, p. 41; 61. Izbiste: M. Gara5anin, în Starinar, N.S., 9-10, 1958-1959; 62. Jadani:
Roman, CultCotofeni, p. 16; 63. Jebel-Voiteni: M. Moga, în RM, 3, 1964, p. 296;
Mărghitan. BanArh, p. 89; 64. Jidovar: Morintz, Contribuţii, p. 17; 65. Jupa: R. Petrovszky, în Banatica, 3, 1975, p, 438; 66. Jupalnic: St. Cădariu, în Tibiscus, 3, 1974,
p. 75; FI. Medeleţ, I. Bughilan, în Tibiscus, 3, 1974, p. 86; R. Petrovszky, in Banatica, 3, 1975, p. 366; Roman CultCoţofeni. p. 109; Mărghitan, BanArh, p. 63; 67. Kiszombor: Soroceanu, CultMureş, p. 149; 68. Kladovo: Morintz, Contribuţii, p. 22;
69. Klarafalva: Soroceanu, Culli'vlureş, p. 149; 70. Klicevac: Morintz, Contribuţii,
p. 29; 71. Kovin: Ibidem; 72. Liborajdea: R. Petrovszky, în Banatica, 4, 1977, p. 439;
73. Livezile: Morintz, Contribuţii, p. 41; 74. Majdan: Soroceanu, CultMureş, p. 149;
75. Marmorac: M. Garasanin. în Starinar S.N., 9-10, 1958-1959; 76. Mehadia: Măr
ghitan, BanArh, p. 79; 77. Mokrin: Soroceanu, CultMureş, p. 149; Mărghitan, BanArh, p. 84; 78. Moldova Veche: Morintz, Contribuţii, p. 29; Mărghitan, BanArh,
p. 63; 79. Moldoviţa: R. Petrovszky, în Banatica, 4, 1977, p. 447; 80. Mosorin: Soroceanu, CultMureş, p. 149; 81. Nerău: Roman-Nemeti, CultBad, p. 14; 1"\Jărghitan,
BanArh, p. 87, 92; 82. Novi Knezevac: Soroceanu, CultMureş, p. 149; Mărghitan,
BanArh, p. 84; 83. Ogradena: Morintz, Contribuţii, p. 22; 84. Omoljica, Idem, op. cit.
p. 17; 85. Opatiţa: Mărghitan, BanArh, p. 63; 86. Oresac: Morintz, Contribuţii, p. 41;
87. Orşova-Jupalnic: Idem, op. cit. p. 29; 88. Ostoiceva: Mărghitan, BanArh, p. 84;
89. Ostrovul Corbului: Morintz, Contribuţii, p. 29; 90. Ostrovul Moldova: Idem.
op. cit., p. 17; 91. Oszentivan: Soroceanu, CultMureş, p. 149; Mărghitan, BanArh,
p. 84; 92. Parţa: Mărghitan, BanArh, p. 92; 93. Padej: Roman, CultCoţofeni, p. 109;
94. Pancevo: Morintz, Contribuţii, p. 17; 95. Pecinişca: R. Petrovszky, în Banatica,
4, 1977. p. 448; 96. Periam: Soroceanu, CultMureş, p. 149; Mărghitan BanArh, p. 75;
97. Perlez: Roman, CultCoţofeni, p. 109; 98. Popov Salas: Morintz, Contribuţii, p. 17;
99. Pustiniş: Mărghitan, BanArh, p. 83; 100. Răbe: Soroceanu, CultMureş, p. 149;
101. Recaş: Mărghitan, BanArh, p. 79; 102. Remetea Mare: Ibidem; 103. Reşiţa:
Idem, op. cit. p. 63; 104. Româneşti: Ibidem; 105. Roszke: Soroceanu, CultMureş,
p. 152; 106. Sacoşu Mare: Mărghitan, BanArh. p. 79; 107. Satchinez: Soroceanu, Cult,\fureş, p. 152; 108. Satu Mare: Ibidem; Mărghitan, BanArh, p. 79; 109. Sculia:
1'vlărghitan, BanArh, p. 79; llO. Secanj: Morintz, Contribuţii, p. 40-41; ll 1. Sicheviţa: Idem, op. cit. p. 22; 112. Sînnicolau Mare: Soroceanu, CultMureş, p. 152; Măr
ghitan, BanArh, p. 87; 113. Sînpetru German: Roman-Nemeti, CultBad. p. 16; Măr
qhitan, BanArh, p. 89; ll4. Slankamen: Morintz, Contribuţii, p. 40; ll5. Slatina Timiş: Mărghitan, BanArh, p. 79; 116. Starcevo: Morintz, Contribuţii, p. 41; 117. Szoreg: Soroceanu, CultMureş, p. 153; Mărghitan, BanArh. p. 84; 118. Seitin, Roman,
Cu.ltCoţofeni, p. 110; 119. Tape: Soroceanu, CultMureş, p. 153; 120. Timişoara: Măr
~„h~tan'. BanArh, p. 63; 121. Torokkanizsa: Soroceanu, CultMureş, p, 153; 122. Uivar:
.\la~ghztan, BanArh, p. 83; 123. Ujszentivan: Soroceanu, CultMureş, p. 153; 124.
Vatma: Morlntz. Contribuţii, p. 17; Mărghitan, BanArh, p. 125; 125. Veliko Srediste:
M. Gara5anin, in Starlnar, S.N., 9-10, 1958-1959; 126. Vinca: Morintz, Contribuţii,
P 28; 127. Vişag: Mărghitan, BanArh, p. 86; 128. Vucedol: Soroceanu, CultMurcs,
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p. 153; 129~ Vrsac: J\forintz, Contribuţii, p. 22, 28-29. 117; Mă1·ghitan, BanArh,
p. 85; 130. Zădăreni: Roman-Nemeti, CultBad, p. 21; 131. Zuto-Brdo: Morintz, Con-

.. p. 29.
tr ib u tzi,

.••• ~

'"·.:.11 ~

IV. Epoca fierului
a) Perioada Hallstatt.

1. Anina: Mărglzitan, BanArh, p. 117; 2. Belegis: Idem, op. cit. p. 108; 3. Berzasca: Idem, op. cit. p. 8; 4. Bobda: Idem, op. cit., p. 111. 112; 5. Bocşa: Idem, op.
cit., p. 115; 6. Broşteni: lclem, op. cit., p. 119; 7. Brebul: Idem. op. cit. p. 120; 8. Buchin: Idem, op. cit., p. 109; 9. Caransebeş: Idem, op. cit., p. 108, 109, 113; 10. Caraşova: Ibidem; 11. Cărani: Idem, op. cit., p. 108; 12. Cimpia: Idem, op. cit., p. 117;
13. Corneşti: Idem, op. cit .. p. 115; 14. Cruceni: ldc>m, op. cit., 108; 15. Deta: Idem,
op. cit., p. 117; }(). Dumbrtlviţa: Idem, op. cit., p. 108; 18. Eşelniţa: Idem, op. cit.,
p. 119; 19. Fizeş: lbidc>m; 20. Firliug: Idem, op. cit., p. 117; 21. Fratelia: Ibidem;
22. Gad: Idem, op. cit., p. 109; 23. Giurgiova: Idem, op. cit., p. 112; 24. Gornea: Idem,
op. cit., p. 108, 117, 119; 25. Greoni-Obroace: Idem. op. cit., p. 119; 26. Herneacova:
Morintz, în Dacia N. S., XVI. 1972. p. 339; 27. Jablaniţa: Mărghitan, BanArh, p.
108; 28. Jasenovo: Idem, op. cit., p. 117; 29. !griş: Idem, op. cit., p. 108; 30. llandza:
Idem. op. cit., p. 117; :11. Jam: Idem, op. cit .. p. 108; 32. Moldova Nouă: Idem, op.
cit .• p. 109; 3:.1. Munar: Idem, op. cit., p. 115; 34. Moşniţa: Idem, op. cit., p. 109; ::;5.
Oresac: Idem, op. cit., p. 117; 36. Jkmetea Mare: Idem, op. cit., p. 116; 37. Remetea
Pogănici: Idem, op. cit., p. 119: :iB. Sinpetru German: Idem, op. cit., p. 108; 39.
Surciu: lclem, op. cit., p. 117; 40. Susani: S. Morintz. in Dacia N. S., XVI, 1972, p.
:152; Mărghttan, BanArl1, p. 118; 41. Timişoara: Mdrghitan, BanArh, p. 109; 42. Tirol: Idem, op. cit„ p. 112: 4:1. Valea Timişului: Idem, op. cit., p. 119; 44. Vărădia:
Idem, op. cit„ p. 117; 45. Vlşag: Jdem, op. cit., p. 119; 46. Vrsac: Ibidem.

b) Perioada Latene
1. Arad: Mdr9hita11, HanArl1, p. 125; 2. Banalski Karlovac: R. Rasajski, in Ratl
VojvMuz .. 20, 1971, p. 14; 3. Banatska Palanka: Ibidem, 4. Bela Crkva: Ibidem;
5. Botos: Ibidem; li. Cărpiniş: Crişan Ceramica, p. 172, 257; I. Glodariu 1 Relaţii, p.
223; 7. Dalboşeţ: Mărgliitan, BanArh, p. 126; 8. Dubovac: R. Rasajaski, in RadVojvMuz, 20, 1971, p. 14; 9. Duplijaja: Ibidem; 10. Frumuşeni: Mărghitan, BanArh, p.
124; li. Gai (Arad): Ibidem; 12. Gătaia: Ibidem; 13. Jasenovo: Mărghttan, BanArh,
p. 12-l; 14. Kovacica: H. Rasajaski, ln RadVojvMuz .. 20, 1971, p. 15; Kovin: Ibidem;
W. Oraviţa: M4rghitan, BanAdi, p. 125; 17. Orcsac: H. Rasajaski, in RadVojMuz., p.
I!J7J, p. 14; 18. Parţa: Măraliitan, Ba11Arh, p. 125; 19. Pavlis: R. Rasajaski, in Rad\'oji:Muz., 2fJ, 1971, p. 14; 20. Peci('a: Gloclariu, /lclaţii, p. 207; Crişan, Ceramica.
196, 291; I. II. Crişan, in ActaMN, VI 1%9, p. 200; 21. Potporanj: R. Rasajaski, in
RadVojvMuz., 20, 1971, p. 14; 22. Remetea Mare: Mărghitan, BanArh, p. 125; 23.
Sinpctru German: Ibidem; 24. Sernlacu Mic: Ibidem; 25. Timişoara: Crişan, Ceramica, p. 172; 270, 196, 187, 182-184; 26. Vărădia: Mă1·ghttan, BanArh, p. 124; 27. Vă
rădia de Mureş: Ibidem; 28. Vrsac: R. Rasajaski, in RadVojvMuz., 20, 1971, p. 14.

V. Descoperiri monetare din sec. Ii-lea i.e.n.-1 e.n. din Banat
1. Arad: Gloclariu, Relaţii, p. 276, 25~1. 269; I. Glodariu, in ActaMN. VIII, 1971,
p. 71; l 1 1·e<la, Monede, p. 302; 2. Becenecul de Sus: I. Glodariu, in ActaMN, VIII
HJ71, p. 71; :.l. Berzovia: Ibidem; 4. Biled: Ibidem; 5. Bocşa: Ibidem; 6. Ibidem;
7. Bucovăţ: Preda, Mu11ecle, p. 211; 8. Caransebeş: /J1·eda Monede, p. 58; 9. Ibidem;
10. Checea: I. Glodariu, in ActaMN, Vlll, p. 72; 11. Cladova: Preda, Monede, p. 272;
12. Criciova: Preda, Monede, p. 274; Glodariu, Relaţii, p. 263; 13. Deta: I. Glodariu.
în Acta.UN, VIII, 1971, p. 73; 14. Dudcştii 1\oi: Preda Monede. p. 302; 15. Ilidia:
Glodariu, Relaţii, p. 284; Preda, Monede, p. 58; 16. Lăpuşnic: Glodariu, Relaţii, p.
284; 17. Lugoj: P1·eda, Monede, p. 264; 18. Mchadia: Preda, Monede, p. 302; 19. Neudorf: Glodariu, llelaţii, p. 287; Mărghitan. Ban.Aril, p. 131; 20. Oraviţa: Preda, Monede, p. 58; Glodariu, Relaţii, p. 271; 21. Păuliş: Glodariu, Relaţii, p. 288; 22. Potoc:
Preda, Monede, p. 58; Glodariu, flelaţii, p. 256, 273, 274; 25. Ramna: Preda, Monede,
p. 61; 2-1. Remetea Mare: Glodariu. Relaţii, p. 290; 25. Roviniţa Mare: Idem, op. cit.,
p. 291; 26. Rugio: Preda, Monede, p. 58; 27. Sinnandrei: Glodariu, Relaţii, p. 292;
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28. Sînmihaiu Roman: Glodariu, Relaţii, p. 293; 29. Siştarovăţ: Mărghitan, BanArh,
132; 30. Tapia: Preda, Monede, p. 60; 31. Timişoara: I. Glodariu, în ActaMN, VIII,
1971, p. 74: Glodariu, Relaţii, p. 220, 232, 253, 258, 273, 299, 300; 3I a. Timişoara:
Glodariu, Relaţii, p. 294; 32. Toc: Preda, Monede, p. 302; 33. Vizejdia: Glodariu,
Relaţii, p. 301.
VI. Epoca

romană

I. Alibunar: Milleker, Delm., II, p. 13; 2. Apadia: Milleker, Delm, III, p. 207;
3. Aradul Nou: CIL, III, p. 1019; Milleker Delm, II, p. 12-14; T.l.R., L 34, p. 30;
I.D.R., III 1, p. 242; 4. Banatska Palanka: i\!illeker Delm, II, p. 55; III, p. 245;
T.l.R., L 34, p. 34; I.D.R., III/I, p. 34-39; 5. Bavariste: Milleker Delm, II, p. I4;
6. Băile Herculane: I.D.R., UI/l, p. 76-99; 7 Bărbosul: Milleker, Delm, II, p. 14:
B. Beba Veche: Milleke1·, Delm, III, p. 207; 8. Bela Crkva: Milleker Delm, II, p.
21-30; III, p. 214; I.D.R., III/I, p. 39; 10. Beregsăul Mic: Milleker, Delm, II, p. 50;
11. Berzasca: Milleker, Delm, III, p. 207; 12. Berzovia: Priscianus, VI. 13; Tab.
Peut.; Geogr. Rav., IV, 14; Milleker, Delm, II, p. 87-93; Tomaschek, în RE, III,
col. 3I; T.l.R., L 34, p. 36; l.D.R., III/l. p. 134-136; 13. Biled: Milleker Delm, II,
14; 14. Biniş: Milleker, Delm, II, p. 14; 15. Bocşa Romană: Milleker Delm, II, p. 15;
III, p. 208; T.I.R., L 34, p. 37; l.D.R., III/I, p. 133-I34; 16. Bolvaşniţa: Milleker Delm,
II, p. 16; I.D.R., III/I, p. 14I; I7. Borlova: Milleker Delni, II. p. 16; 18. Bozovici:
I.D.R., III/I, p. I4I; I9. Brădişoru de Jos: Milleker, Delm, II, p. 44; 20. Brebul: Milleker, Delm, II, p. 60; 21. Brestovac: Milleker, Delm, II, p. I6; 22. Brezon: Ibidem;
23. Bucovăţ: Milleker, Delm, III, p. 208; 24. Bulgăruş: Ibidem; 25. Bulci: Milleker.
Delm, II, p. 16; T.I.R., L 34, p. 43; I.D.R., III/I, p. 242; 26. Buziaş: Milleker, Delm,
II, p. 16; T.I.R., L 34, p. 43; l.D.R„ III/I, p 24I; 27. Cacova: Milleker, Delm, II, p.
36; 28. Caransebeş: Milleker, Delm, II, p. 36; III, p. 299; I.D.R., III/I, p. I4I-I44;
29. Cărani: C.I.L., III, 1019; Milleker, Delm, II. p. 47; T.I.R., L 34, p. 44; I.D.R.,
III/I, p. 24I; 30. Cărpiniş: Milleker, Delm, II, p. 33; 31. Cenad: Milleker, Delm, II,
p. I7-I8; III, p. 209; T.I.R., L 34. p. 45; I.D.R., III/I, p. 246-249; 32. Cenei: Milleker,
Delm, II, p. 18; 35. Cerneteaz: Milleker, Delm, III, p. 209; 34. Checea: Milleker, Delm,
III, p. 230; 35. Ciacova: Milleker, Delm, III, p. 209; 36. Ciclova: Milleker. Delm,
II, p. I9; 37. Clopodia: Milleker, Delm, 'III, p. 230; 38. Comorîşte: Milleker, Delm,
II, p. 39; 39. Coronini: Milleker, Delm, II, p. I6; III, p. 208; 40. Criciova: T.I.R.,
L 34, p. 50; J.D.R., III/I, p. 24I; 41. Cuptoare: Milleker, Delm, II, p. 4I; 42. Dalboşeţ: Milleker, Delm, II, p. 19; D. Frotase, în Banatica, 3, 1975, p. 249-353; l.D.R„
III/I, p. 60-61; 43. Delineşti: Milleker, Delm, II, p. 20; 44. Denta: Milleker Delm,
II, p. I9-20; T.I.R., L 34, p. 52; I.D.R„ III/I, p. 130-I32; 45. Milleker, Delm, III,
p. 2IO; F. Milleker, Romisches Handwerkw und Kemstgewub in Banat, apud G.
Denes, in ArchErt, I968, 95, 2; 46. Dezeşti: Milleker, Delm; II, p. 20; 47. Doclin:
Ibidem; 48. Dognecea: Milleker, Delm, II, p. 20; III. p. 2I2; 49. Dolova: Milleker,
Delm, III, p. 2I2; 50. Dornaşnea: Milleker, Delm, II, p. 20; T.I.R., L 34, p. 54; I.D.R.,
III/I, p. I36-I37; 51. Drencova: Milleker Delm, II, p. 2I; III, p. 2I2; 52. Dubova:
Milleker. Delm, Ul, p. 212; T.I.R., L 34, p. 56; I.D.R., III/I, p. 63; 53. Dubovac: Milleker, Delm, II, p. 21; III, p. 2I3; 54. Duleu: Milleker, Delm, II, p. 2I; 55. Duplijaja:
Milleker, Delm, II, p. 7I; 56. Eşelniţa: Milleker, Delm, II, p. 36; 57. Fiscut: Milleker,
Delm, II. p. 32; 58. Fizeş: Ibidem; 59. Fîrliug: Milleker, Delm, II, p. 3I; 60. Foeni:
Milleker, Delm, II, p. 30; T.I.R., L 34, p. 59; I.D.R., III/I, p. 239-24I; 61. Forotic:
Milleker, Delm, II, p. 30; 62. Gad: Millekcr Delm, III, p. 216; 63. Gherman: Ibidem; 64. Gaj: Milleker, Delm, II, p. 32; 65. Gornea: Milleker, Delm, II, p. 43; T.l.R.,
L 34, p. 62; I.D.R., III/I, p. 55-60; 66. Grebenac: Milleker, Delm, II, p. 33; III, p.
2I7; 67. Hodoni: Milleker Delm, III, p. 219; 68. Iam: Milleker, Delm. II, p. 35; 69.
Iena: Milleker Delm, II, p. 84; Russu DacPanninf, nr. 53; 70. Izbiste: Milleker Delm,
III, p. 2I9; 71. Jasenovo: Milleker, Delm, II, p. 35; III, p. 226; 72. Jettebe: Milleker
Delm, II, p. 35; 73. Jupa: Ptolemeu, III, 8; Tab. Peut.; Geoar. Rav„ IV, I4; Pârvan,
Getica, p. 262; Milleker, Delm, II, p. 93-97; IstRom, I, p. 365; T.I.R„ L 34, p. 111;
I.D.R., 111/1, p. 145-234; 74. Kajtasovo: T.I.R„ L 34, p. 68; I.D.R., III/I, p. 33; 75.
Kikinda: Milleker, Delm, II, p. 39; III, p. 230; 76. Kovacica: Milleker, Delm, II. p.
13; 77. Kovin: Milleker, Delm, II, p. 40; III, p. 231; T.l.R., L34, p. 71; I.D.R., III/I,
p. 30-32; 78. Lăpuşnic: Milleker, Delm, II, 41; 79. Uipuşnicel: O. Bozu, H. Pchttps://biblioteca-digitala.ro
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trovszky,. în ActaMP, 1, 1977, p. 153-159; 80. Lipova: Milleker, Delm, II, p. 41.:
III. p. 235; 81. Liubcova: J\filleker, Delm, II, p. 41; 82. Livade: Russu, DacPannlnf,
harta nr. 42; 83. Livezile: l\filleker, Dclm, III, p. 256; 84. Lovrin: Milleker, Delm,
II. p. 41: 85. Lu.E!oj: Ibid<>m; 86. Mailat: Milleker, Delm, III, p. 232: 87. Majdan:
-1\.tilleker, Delm, II, p. 45; 88. Marga: Tab. Peut.; Geogr. Rat'., IV, 7; Milleker, Delni,
II. p. 45: I.D.R., III/I. p. 237: 89. Marmorac: J\fillek<>r, Dclm, III. p. 234; 90. Mehadia: J\filleker, Delm, II, p. 45-47: T.l.R., L 34, p. 93; I.D.R., III/1, p. 100-123; 91.
\Iokrin: l\filleker, Delm, II, p. 48: 92. Moldova Nouă: J\filleker, Delm, II, p. 4850; T.I.R„ L 34, p. 81; l.D.R., III/I, p. 52-55; Moldova Veche: l\fillc>ker, Delm R.
II, p. 48; 94. l\Iunar: Milleker, Delm, II, p. 234; 95. Novi Becej: Milleker, DelmR,
II. 14: 96. Ogradena: Milleker, Delm, II, p. 50; 97. Omor: Milleker DelmR, p. 234;
98. Opovo: Milleke1·, Delm, p. 50; 99. Oraviţa: Milleker DelmR, II. p. 50: 100. Oresac:
Milleker, Dehn, II. p. 81: III, p. 235: 101. Orşova: Mill<'ker, Delm, II, p. 51-53;
JIT, p. 235-244; C. Patsch, in RE, V 1476: IstRom. I, p. 365, 406; T.I.R., L 34, p. 53;
I.D.R .. III 'I, p. 63-7G: 10~. Orţişoara: l\lillcker, Delm, II, p. 50: 103. Ovcsa: Ibidem;
104. Padej: Ibidem; 105. Pancevo: Mill<'ker, Delm, II. p. 57; III, p. 245; T.I.R., L 34,
P. 87; I.D.R., III!I, p. :io; 106. Parţa: Milleker DelmR, III, p. 246; 107. Pavlis: G.
Denes. ln Archf:rt„ 2. 95. 1968, p. 82; 108. Pătaş: Milleker. Delm, II, p. 58; I.D.R.,
III/I, p. 124: 110. Prrlez: .\filleker. Delm, II. p. 58: Ill. Petnic: Milleker DelmR,
11. p. 36; T.I.R., L :i4. p. 89; I.D.R .. III/I. p. 121; 112. Podboranj: Milleker, Delm,
11, n. 59; III. p. 247; 113. Pojejena: .\fillek<>r, Delm, II. p. 59-60; T.I.R., L 34. p. 91;
'\. GudPA, I. Uzum. in Ban.atica. 2. 197:l, p. 85-9fi: N. Gudc-a. în Banatica, 3, 1975,
p. :~33-.:l43; I.D.R„ III/I. p. :rn-5:l; 114. Prigor: I.D.R., 111/l, p. 123-124; 115. Ramna:
Hilll'ker. Delm, II. JJ. 60; I rn. Remrtea Pogilnici: Ibidem; 117. Recaş: Ibidem; 118~
Sacosu TUr('(>sc: MHl<'kl'r, Delm. li. p. 62; 119. Sasca Montanil: Ibidem; 120. Satu
R''itrin: N. Gudea, în Tib;scus. IV. Hl75, p. 132-135: I.D.R„ III I. p. 138: 121. Satchinf'Z: Mlllekcr, Delm, III. p. 2:JO; 122. S<'lcâlaz: Millek<>r DelmR, II. p. 61: 123.
Sernlacu Mare: Millekl'r, Delm, III. p. 250; 124. Sînmărtinul Sirbesc: Milleker, Delm,
II. p. 45: III. p. 232; 125. Sinnicolau MarC': J\lill<'ker, Delm, II. p. 47-.-48; T.1.R., L 34,
p. lO:l: l.D.R., lIIfl, p. 243-246; 126. Slnpctru German: Mtlleker DelmR, III, p. 247;
12i. ScăiU!;i: Milleker, D~lm, II. p. 63; 128. Slatina Timiş: Tam. Peut.; Geogr. Rav„
lV 14; Milll'kt>r Delm. II. p. 63: Illus, ln RE, XIV, 2064: T.l.R .. L 34, p. 78; I.D.R.,
IJJ/l, p. 13~-140; IW. Socol: Milleker, Delm, II. p. 62: 130. Srpski Krstur: Milleker,
DClm, II. p. 39; I.D.R., III/I, p. 249; 131. Starcevo: Millcker, Delm, II. p. 65; 132.
Surducu Mare: Mllleker Delm, II. p. 66; lll, p. 253-254; D. Protase, în ActaMN,
4. 1967. p. li7; T.l.R., L 34, p. 45; D. Protase. fn Banatica. 3, Hl75, p. 345-348: I.D.R.,
Jlltl. p. 133: 133. Svinita: Millc>k<>r Delm, li. p. 66; T.I.R., L 34, p. 108; I.D.R., III/I •
.P· fi2: 134. Szeged: T.1.U„ L 34, p. 87; I.D.U„ III 'I, p. 255-259; 135. Szoreg: Millrker, Dclm, III. 250; 13fi. Sa~: Millckcr, D~l111, III. p. 240; 137. Tcre.c?ova: Tab, Pcut.;
Geour. Htt\"., IV 14. J\lilleker. Delm. II. p. Hi7: T.l.R., L :14, p. 25; N. Gudea, în Bnnatica, 2, 1973, p. 97-100; J.D.U„ III I, p. 1:17; 138. Timişoara: J\lilleker, Delm, II.
p. G7; III. p. 255; 139. Tincova: J\!illckcr, Delm, li, p. GB; 140. Tirol: l\ftlleker DelmR,
II. p. :lfl; 141. Tomascvac: Millekcr, Delm, II, p. 68; 142. Tomnatic: Mtlleker Delm,
II. p. 53; l·n Turnu Ruicni: N'. Săcarii, fn Banatica, :1, 1975, p. 306-307; J.D.R„
III/J. p. 141. IH. Uilac: llfilk1ce1·, Delm, 111. p. 256; 145. UjszPntivan: Mtlleker, Delm,
111. 221; 14G. Unip: \\'. Wolmann, în Actal\fN, 8, 1971, p. 523; 147. Uzdin: Milleker,
IJci/111, II, p. 5:1; 148. Valeadcni: J\fillckcr, Delm, II, p. 68; 149. Valea Boului: Ibidem; 150. Valc'a Marc: Ibidem; 151. Va tina: J\filleker, Delm, II. p. 281-305; I.D.R,
Ill/l, p. 288; 15:..!. V<'irădia: J>tolomeu, III, 8, 4; Tab. Peut.; Gcogr. Rav., IV, 14;
Tomasclll'k, în TU.', II. 602; Milleker Delm, III, p. 257-262; Pârvan, Getica, p.
262; G. Florescu, in Jst1·os, l, 1934, p. G0-72; Ch1·istcscu, lstMil, p. 106-107, 136HO; T.I.R„ L 34, p. 30; I.D.R., IIIl1, p. 132; 153. Vcliko Srediste: Mtlle1ccr, Delm,
III, p. 252; 154. Vinga: Milleker Delm, III, p. 265; 155. Vizejdia: Mtlleker, Delm,
III, p. 26fi; 156. Virciorova: Milleker Delm, li, p. 72; 157. Voislova: Milleker Delm,
II, p. 69; T.I.R., L 34, p. 120; I.D.R., III/I, p. 235-237; 158. Vranjevo: Milleker Delm,
II, p. 13; 159. Vrsac: F. Milleker, Gescliichte der kon. Friedstadt Werschetz, Budapest, I ,1886, p. 16-17; J\fillc>ker, Delm, II, p. 72-84; T.I.R„ L 34, p. 121; I.D.R.,
III 'l, p. 124-128; IGO. Zăvoi: Ptolomeu; Tab. Peut.; Geogr. Rav., IV, 7, IV, 14;
Pârvan Getica, p. 265; Tomaschek, în RE, I, 238; Milleker, Delm, I~. p. 62; T.l.R.
L 34, p. 2G; l.D.R„ III/l, p. 234; 161. Zlatiţa: J\filleker, Delm, II, p. 84; 162. Zorlenţu
Mare: Jbidrm; 163. Zrenjanin Milleker, Delm, II. p. 14.
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VIII. Descoperiri monetare din secolul IV.
Pentru punctele 1-2-l, tezaure şi 1-52, piese izolate vezi Chirllă, Tezaure, p.
75-81.

IX. Descoperiri sarmatice din Banat (106-271 e.n.)
Pentru această problemă vezi: Parducz, Sarmaten; Bichir, Sarmates, în Actes
VIIJe, E. Dărner, în Apulum, 11, 1971, p. 681-690.

BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE DES BANATS IN DER ROMERZEIT
(Zusam1nenf assung)

Die Verfasser nehmen sich vor, ein1ge Probleme der Geschichtc des Banats
(das Gebiet zwischen den Sildkarpaten- Donau- Theiss und Marosch) in der Ronwrzeit zu behandeln. Es wurden sămtliche vorhandenen Hypothesen ilber die Geschichtc
dieses Gebiets im gegebenen Zeitraum besprochen: a. das Batiat wurde von 3en
Romern besetzt 7-18; b. das Banat wurde von den Rămern zum Teii besetzt 1924; c. das Banat wurde von den Romern nicht besetzt 25-30. Van dieser GrundJage ausgehend, formulieren die Verfasser die folgenden Voraussetzungen zur Untersuchung: 1. die Hypothesen dass das Banat besonders in seinem westlichen TeiJ
wegen dort vorhandener Silmpfe unbewohnt war, entsprechen nicht den Tatsachen; 2. das Banat war bewohnbar und wurde in allen Epochen der alten Geschichte alsa auch in den romischen uncl post-aurelianischen, in seinen gesamten
Umfang bewohnt; 3. das Bewohnen war meist ,ununterbrochen in denselben Zonen
und an den selben Orten în allen Geschichtsepochen; 4. es gibt genilgencl Daten
fi.ir die Behauptung, dass das Banat zur Gănze von Romern besetzt und Teii dN
Provinz Dacia war; 5. es gibt nicht genilgencle und schlilssige Beweise dafilr, class
das Banat (teilweise ader zur Gă.nze) in Zeitraum 106-375 u.Z. von den Ja:zygischen
Sarmaten bewohnt und besetzt war.
Um die Gilltigkeit jeder dieser Voraussetzungen zu demonstrieren, geben di\'
Verfasser die folgende Begrilndung: 1. es wurde das Relief clieser Gegencl vorgcfi.ihrt mit Hinweis auf das Altertum, auf Grundlage der archăologischen Ausgrabungen ader den Bodenanalysen. Diese zeigen, dass in Laufe der Zeit gewisse verănderungen des hydrographischen Statuts dieses Gebietes vorsichtingen, dass ab\~I'
im Zeitraum der alten Geschichte die Gcbietc, welche in Neuzeit unei Gegenwart
~umpfig erscheinen, bewohnt warl'n.
2. Die Verfasser versuchten archăologische Repertorien (Beilage I) von Palăo
lithikum bis ins 4. tPn Jahrhundert u.Z. zusammenzustellen, Jede Epoche wurdc
fi.ir sich behandelt, mit Anzahl der Funde, deren Verbreitung, Dichte, Art der Entwicklung, Merkmale des Bewohnens, Kontinuităt mit Hinblick auf die vorangchenden Epochen. So konnte man feststellen dass das gesamte Gebiet des Banats
wăhrend aller Epochen bewohnt war.
3. Die Funde aus der Rămcrzeit wurclen cingehend untersucht und erlăutert.
Besprochen wurde der Stand der Forschungen und der Verăffentlichungen des l\Taterials der Romerzeit, die romischen Strassen und ihr Verhaltniss zu den Ansiccllungen, sowie Daten mit Bezug auf charakteristische rămische Erzeugnisse. Bespro<·hen wurde weiters die Anzahl der Sielungen, ihrc Ausbrl'itung und Dichte, cler
Charaktc>r der Siedlungen, die Merkmale des rămischcn Bewohnens. Dil' Schlussfolgerungen der Verfasser (seihe weiter un ten) konnen so formuliert werckn: es gibt
genugend Entdeckungen aus der Rămerzeit im Banat; leider wurden sie nicht systematisch untersucht und besonders wurden und werden sie nicht systematisch veroffentlicht; aus diesem Grunde sind die Meinungen liber clic Geschichte des Banats so zahlreich, vcrsrhieden und konfus.
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4. Die Repertorien nach Epochen (Beilage I) werden von bibliographischen Hinweisen nach Epoche fiir jede Ortschaft und nach fortlaufendes Ordnungszahlen begleitet (Beilage II).
5. Die Entdeckungen und Ansiedlungen aus jeder Epoche wurden auf je einer
Karte verzeichnet (Abb. 1-8) und alle zusammen gestatteten die Aufstellung einer
allgemeinen archăologischen Karte (Abb. 9), welche alle Schlussfolgerungen der
Verfasser belegt.
Ende dieser Analyse gelangten die Verfasser zu den folgenden Schli.issen bezuglich der Geschichte des Banats zur Romerzeit:
- alle Hypothesen in dem Sinne das der \Vesten des Banats unbewohnt war,
sind unbegrilndert und ilberholt. Die Verteilung der Ansiedlungen in den verschiedenenen Zeitrăume, ihre Konzentration und Dichte zeigt, dass bis zum Ende des
Altertums (4. Jh. u. Z.). das Banat auf seinem ganzen Gebiet bewohnt war. Selbstredend sind also die Hypothesen ausgeschlossen, wonach zur Romerzeit der Westea
des Banats unbewohnt war. Die fiir jede einzelne Epoche vorgelegte S.tatistik zeigt,
dass sogar von einer Kontinuităt des Bewohnens ffir viele Ansiedlungen gesprochen
werden kann, sei es am selben Ort, oder meistens in seine - năchsten Năhe.
- das Banat war zur Gănze von den Romern besetzt. Es ist richtig das im
Vergleich zu anderen Gegenden es weniger Funde gibt, abcr dieser Mangel an Funden ist auf eine Lilcke der Forschungen und nicht auf dic wahre Lage der Bewohnung in den Epochen zurilckzufiihren. Dass es zur Provinz Dacia gehorte, ist eii1
Umstand, begrundet in der Organisationslogik der romischen Verteidigung in dieser Gegend sowie in der Verteilung der Truppen.
- in der post-aurelianischen Zeit nahm das romische Leben im Banat in vollem Umfang seinen Fortgang
- \"on einem Bewohnen oder BehC'rrschen der Jazygischen Sarmaten im Banat
oder im Westen des Banats im I-II Jh. u.Z. kann nicht die Rede sein; nicht einmal im 4. ten Jh. u.Z. kann noch \·on einem Eindringen der Sarmaten ins Banat
gesprochen werden; bloss an seinen Nordgrenzen konnte man Infiltrationen feststC'llen, zuruckzufUhren mehr auf die Kachbarschaft als auf cine Tendenz des Einclringens
- systematische und intensive archăologische Forschungen in den identifiziertcn romischen Ansiedlungen, unterstilzt durch Veroffentlichung des alten und neuen
archăologischen Materials sind notwendig: diC's ist das einzige Mittel, um ein fiir
alle Mal jegliche Zweifel iiber die Geschichte des Banats zur Romerzeit zu beseitigen und auszuschliessen.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE

IN

AŞEZAREA CIVILA

DE LA TIBISCUM-EDIFICIUL VII
în apropierea castrului Tibiscum, înspre nord, de-a lungul rîului Tis-a format în decursul timpului o aşezare civilă -vicus-, în care
existau ateliere meşteşugăreşti ce deserveau armata, depozite, locuinţe
ale familiilor soldaţilor etc. Cercetările arheologice au identificat o seric
de construcţii care au apărut încă din primii ani de după cucerirea romană. Asemenea construcţii din lemn cu un plan simplu şi de dimensiuni
modeste au fost utilizate uneori ca ateliere sau locuinţe ale unor meşteri
civili care lucrau pentru nevoile castrului. Astfel în substrucţiile clădi
rii VIII a fost dezvelit parţial un atelier de fierărie refăcut de mai multe
ori1, dimensiunile sale nu au putut fi precizate întrucît acesta se extinde
mult spre vest. Un atelier de clădire a fost identificat în anul 1978, în
vestul clădirii I, care a funcţionat în primii ani de după cucerire, în timpul
lui Traianus 2 • Asemenea ateliere au fost înfiinţate poate chiar din perioada ridicării castrului şi au fost utilizate pentru a asigura materialele
necesare activităţii cotidiene militare. Din timpul lui Hadrianus şi apoi
a lui Antoninus Pius se constată ridicarea unor construcţii în piatră, care
sînt dispuse de o parte şi de alta a unei străzi pavate ce străbate întreaga
aşezare pe direcţia nord-sud. Majoritatea construcţiilor sînt orientate cu
faţada spre această stradă; între clădiri existau stradele de 3-3,50 m cu
pietriş (vezi între edificiile I-II, VII-VIII). Intregul complex de clădiri
a fost dezvelit pînă la adîncimea de 0,60-0,70 m cu anumite sondaje
pînă la primul nivel de locuire, de către prof. M. Moga în anii 1964-1975.
În vederea unor precizări stratigrafice şi a stabilirii pe cît posibil a
destinaţiei u~or construcţii, cercetările au fost reluate de noi în acenstă
zonă, în anul 1976 (PI. I).
În anul 1980 au fost iniţiate noi cercetări la clădirea VII, se parc, cee1
mai impunătoare dezvelită pînă acum şi complexă prin multiplele rl'faceri pe care le-a suferit. Clădirea a fost construită la circa 100-120 m
nord de castru, avînd un plan rectangular aproximativ regulat, cu dimensiunile de 20Xl19,50 m 3 .

miş

1 D. Bnnea, Cercetări arheoloaice în a.~ezarea civilâ ele la Tibiscum - HJ80, l omunicare prezentată la Sesiunea anuali\ de Raponrte Bra~ov, 1981 (sub tipar).
~ D. Benea, în Potaissa, III, 1983, p. 22-41.
'
· Asupra materialului arheologic descoperit în această clădire avem putinc informaţii. ln inventarul muzeului se p[lstrcc:i7.i'i o serie de fragmente ceramice. descoperite; iar la poziţiile: 514: monedă dP Severus Alexander - emisiune n orasului
N.ic.epa), 517 (Ph ilippus Ara bs), 5(i2 (Sc:il hia Orbiana), 5G:3 ( i Ii zi bi lil). Nu el ispunc1~1 de
n1c1 un fel de alte informaţii.
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Intr-un sondaj efectuat în anul 1980 în colţul de nord-est al clădirii
între pilaştrii 5-6 ai terasei a fost atins solul viu stabilindu-se cu această
ocazie existenţa a două nivele de locuire anterioare provenind de la
construcţii din lemn distruse prin incendii puternice, fiecare nivel fiind
marcat de un strat gros de cenuşă de 20 cm. Materialul arheologic descoperit era foarte puţin şi nu a permis stabilirea unor repere cronologice
mai precise.
In anul 1982 o altă secţiune trasată în afara clădirii, perpendicular pe
latura de sud, între clădirile VII şi VIII a adus elemente noi privind etapele de locuire anterioare construirii edificiului din piatră. Stratigrafic
au fost surprinse două nivele de locuire aparţinînd unor construcţii din
lemn suprapuse apoi, de o stradelă şi ea în prima fază anterioară construirii clădirii în piatră~.
Planul acestor construc:ţii din lemn nu mai poate fi reconstituit. Edificiul din piatră, avea o fundaţie realizată din piatră de rîu fără mortar
(1=50 cm), peste care s-a întins un strat de mortar nivelator, urmînd
apoi rîndurile succesive din piatră de rîu şi mortar (groase de 1,10 m).
Fundaţia propriu-zisă avea o înălţime de 80 cm, după care urmează elevaţia zidului groasă de 0,95-1,00 m păstrată pe o înălţime ce variază între 0,50-0,90 m. Anumite ziduri interioare mai ales de pe latura de sud
au fost executate din cărămidă. Clădirea a fost acoperită cu tiglă.
In decursul timpului, spaţiul pe care a fost ridicată clădirea a suferit mai multe refaceri, care cronologic depăşesc cu mult perioada existenţei provinciei Dacia.
1. Prima fază a edificiului reprezintă o clădire cu dimensiunile de
20X19,50 m compusă din patru încăperi dispuse pe latura de sud (B, C,
D, E) şi o alta mare, A, pe latura de nord.
Faţada clădirii era îndreptată spre est şi se afla la circa 1,50 m sub
nivelul actual al străzii pavate ce străbate întreaga aş0zare de la nord
spre sud. In faţa clădirii o intrare cu şase coloane din care se păstrează
doar postamentele pătrate din piatră de riu şi carieră legate cu mortar
de l,20X 1,20 m, dispuse la circa 3 m distanţă una alături de numeroase
fragmente de marmoră. Terasa cu colonadă era pavată cu cărămidă obiş
nuită încastrată în mortar pc toată lungimea clădirii şi cu o lăţime de
3 m (PI. II, III/1).
Intrarea propriu-zisă era <lmplasată la circa 12 m de colţul de sud-est
al edificiului şi era lată de 1,80 m flancată de două blocuri mari din
marmoră pe care se ridicau probabil stilpii porţii. Se păstrează doar blocul din partea de sud, pe mijlocul căruia se observă un orificiu de
14X14X14 cm. Uşa a fost dublă, în spatele acesteia un bloc de calcar de
formă uşor ovală a fost utilizat ca prag (12,5X0,65X0,30 m). Piatra era
aşezată cu 0,50 m mai în jos dccît nivelul uşii pe podeaua din lut bătut
n încăperii A.
Incăperea A-atrium cuprindea o suprafaţă mare de 12X18 m fiind
acoperită în întregime sau parţial, eventualii stîlpi din lemn, care susţineau un acoperiş nu au fost descoperiţi în cursul sondajelor efectuate
de către noi. Podeaua de lut bătut arsă pînă la roşu în urma incendiului,
care a distrus clădirea a fost surprinsă pe aproape întreaga suprafaţa A
4

vezi mai jos.
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în sonda jele efectuate, ceea ce n e d eterm ină să cred em că aceasta a fo st
acoperită. Indeose bi, p e latura de v est de-a lungul zidului clădirii p e
această podea, au a păru t foarte multe fragmente de vase din s ticlă şi
mărgele execu tate din p astă de sti clă de culoare al bă . (Fig. 13).

Fig. 1. Tibiscum ,

clădirea

VII. Intrarea p rincipa lă cu u nul din blocu r ile din marm o ră ce o fl a n cau.

Încăperile

dispuse p e latura de sud a clădirii au o formă uşor trapezoidală cu latu ra dinspre est mereu mic ş o rată cu fiecare î n că p e r e.
încăp ere a B avea o poziţie centrală, intrarea dinspre at r ium n u a fost
surprinsă. Dimen siunile ei sînt de 5,20X4,70 m, podeau a este uşor îndepărtată d e zidurile încăp e rii d ato r i tă ce dării centrului sub greu tatea dă
rămăturilor; ea a fos t executa tă din lut bătut. Nu poate fi ex clu s ă posibilitatea existenţei u nei podele din lemn care s-a distrus în u r ma in cendierii clădirii.
între camerele B şi C lîngă zidul de nor d al acestora se obs ervă u rmele
unei uşi din lemn de 1,20X 0,60 m, pragul acesteia era p e zid ul d espărţi 
tor dintre încăperi. intr-u n strat dens de lem n ars provenind de la uşă
s-au descoperit o ţîţînă din fi er (Fig. 2) ş i o verigă din bronz 1 exagonal
folosită probabil pentru a înlocui butonul la închiderea şi deschiderea
u şii. La 0,60 m est, de pragul dintre cele do u ă încăperi a fost d escoper ită
o colonetă prăbu ş ită de-a lungul zidului (l = l,20 m ), iar în continuare au
apărut fragmente dintr-un vas mare de marmo ră u şo r tronconic, care era
fixat probabil în vîrful colonetei . O serie de fragmente din marmoră
păstrate sub colonetă de diferi e mărimi au format postamentul pe care
s-a ridicat coloneta. Cele două piese aşez ate în apropierea peretelui de
nord suger az ă pr ezenţa aici a unui mic lararium - altar familial pent u
lib a ţii, cunoscut în fiecar e casă romană (Fig. 3).
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in colţul de nord al încăperi i au apăru t fragmente dintr- o a mforă m are
su prapusă. În re t , ceramica descoperită pe podeaua încă perii este foarte
pu ţină şi atipi că.

Destina ,ia cam erei n u a pare prea bine evid

Fig. 2. T ibiscu m.

II : I.
P r din o .

ţi ţin a

d

n ţiată

de

fi r; 2. în-

Fi g. 3. Tibiscum. Colonet.::i din marmoră fr agm ntară descop ri t ă în cl<l direa B a

cl;1d ir ii.

in entarul arh eologi d scoperit. Ea n putut fi utiliza tă ca sală de mese
avînd pe p retel din spr nor altarul fa mili al cu di inităţile protectoare
ale casei 5 .
5

R. Cagnat,

. Chap ot, Manuel d 'Archeologie romain e, Paris, 191 6, I, p . 286.
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In încăperea C (5X3 ,70 m) podeaua era r e alizată dintr-un str at d e
m ortar vopsit roş u, iar în următoarele încăperi D (4,80X 3,80 m) se
constată acelaşi lucru. Adîncimea la care apare podeaua variază între
0,60-0,90 m datori tă cedării ter enului înspre mijlocul încăperilor. În încăperea C în imediata apropiere a uşii se află un cuptor probabil de bucătărie . Materialu l arh eologic descoperit constă mai ales din ceramică de
uz gospodăresc, u n topor din fier, un suport de afumătoar e , ceea ce ar
pleda pentru a identifica aici bucă tări a casei. Celelalte încăperi D şi E
judecînd d upă inventarul ărac ar putea să fi fost utilizate ca cu biculumdormitor, tabliniu m (?).
O a doua intrare în clăd ire a fost amplasa tă pe latura de nord la
bre.a I0,900 m de colţu l d e n ord- vest al clădirii, cu o lăţime de 1,40 m.
Această poartă trebu ie să fii avu t un rol funcţional, pentru atelierulanex ă, care fiin ţa în spatele clădirii.
Materialul arheologic descoperit în cea m ai mare parte cons tă din ceram ică şi cîteva monede datpbile în secolul II (Antoninus Pius, Marcus
Aurelius, Faustina Senior).
Clădire a a su fe rit o incendiere masivă în urma căreia întregul schelet
din lemn, ţigle şi olan e s- a prăbuşit formînd un strat dens dărămătură
gros de 30-40 cm . În încăperea C a fost descop erit un fragm ent de ţiglă
cu ştampila MA.SY. , şt ampilă ce 'apa rţine u nei oficine particulare de la
Tibiscum des întîlnită p e materialele de construcţi e şi mai n ou şi pe
produsele ceramice. O to artă de amforă d escoperită tot în aşezarea civilă,
în clădirea X pr e z i ntă o şta mpilă MARC.SYR (M+A + R în ligatură)=
=Marc(us) SYR(us). Ştampila prezintă asemănări frapante cu cele de pe
materialul de construcţie, unde a breviere<:). etniconului este redată prin:
S Y cu o grafie identică a literelor S şi Y. Oficina sa este activă la Ti·biscum în ultimele decenii ale secolului II şi începutul celui urmă tor.
dîncimea la care apare acest nivel variază între 1,70-1,85 m.
1 a. Distrugerea construcţi e i a fost atît d e vi ol e ntă, încît prin întinderea stratului de dărămătură, nivelul întregii construcţii s-a ridicat cu

Fig. 5 a, b. Tibiscum. Cuptor m enajer utilizat pentru reî ncă l zirea pastei de sticlă.

circa 0,50 m . Refacerea clădirii urmează la un scurt interval si a fos t realizată prin acoperirea stratului de dărăm ătură cu un strat de pietris de
25 cm şi apoi un altul din lut de ;10- 15 cm . in colţul de sud-ves't al
înr-ăperii B pe o suprafaţă cuprins ă între l,50X l, 20 m într-un strat dens
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de pămînt negru a u apărut m ai multe mărgel e a lbe rebu tate, bare din
fi er pentru confecţionar ea mărgelelor, fragme nte d e ase din l ut cu sticlă
tdpită în interior, picături de sticlă topită albă, al b-gălbui e, aşchii din
sticlă . În im d iata apropi ere a colu ţulu i încăperii în care se prelucra
sticla a apărut o amfor ă de m ari dimensiuni fr agmentară cu un diametru
de 0,60 m . In încăperea urm ă toare, în apropierea pragului de trecere apar
o constru cţie de formă tronconică ,
micirc ul ar ă la b a ză exec utată din
fer tu ri d că rămidă lega te cu morta r , tencui tă în exterior, ia r în interior
lutu ită cu g ri jă . Grosimea p e reţilor
te de 14 cm . La bază diametrul
cuptorului ra de 0,68 m . in interiorul insta laţi i au ie .it la i eală fragm ente cer mice u ticlă topită a l b ă în in rior, bu căţi de chirpic, cenu ,ă
multă .
a c su rprind
t pa ul con r u cţi i executat din lut, avînd
un u or i ,in (L = 25 m) (fig. 5 a, b) .
Con tru ţ i a a fo s utili za tă pentru r topir a ticlei, încălzir ea ei pentru pr lucr ar . uptorul ra on truit p pod au a iniţială a clădirii pe u n
u ir a 10 m f ţă de ni elul acesteia. Forma a
. trat d lut ridi car
iu d a tă n u s
a a mănă cu in t a l aţ i i l
uno cut pînă cum . uptor ul

••

„

„., 1

. ,.

„ î·'
~-

,,

Fi g.

-9. Tibi sc u m . Produ e a l

at li ru lui d
din sti l ă.

ti clă ,

I.,,,

...

;

\
'·

~

m rgel , piese se mifinit ,

aşc hii

po t
ă fi a u t o du blă u tili ta t , sau m ai bin -zis s ă fi fo st iniţial foloit în scop m n ajer a ş i cuptor d bucătări e , iar ult rior la tapir a
ti clei în
d r a pr lu rări i are s
fectu a în re ipiente de c rami că ,
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oale executate dintr-o pastă roşie nu prea fină, lucrată la roată, avînd
pe faţa exterioară aplicat un strat protector de lut. Asemenea recipient e
au a părut şi cu ocazia cerce tării clădirilor I şi II din aşezar e a tibiscensă. (Fig. 6- 9) .
Inventarul arheologic al acestui a telier suger ea ză ex ist enţa în cele
două încăperi la un moment dat, la începutul secolului III, după incendierea clădirii a unui mic atelier care producea mărgele şi alte piese mici
de podoabă. Producţia minoră spre care se orientează noul atelier a fost
poate determin at de cererea pentru asemenea produse sau poate m ai de
gra bă de lipsa de sticlă ca urmare a dificultăţilor create în urma incendiului, poate o r estrîngere a producţiei.
ln stratul de dărămătură de deasupra cuptorului a apărut un den ar
de la împăratul Caracalla databil în anul 209, element important p entru
datarea sfîrsitului acestui atelier. 6
În sfîrşit între pilaştii 3 şi 4 (număraţi dinspre nord) peste stratul de
dărămătură nivelat cu pietriş şi apoi cu un strat de lut de 20 cm s-au
identificat urmele unei construcţii din lemn, în care au apărut fragmente de creuzete, zgură, picături de bronz, urme de cărbune, cenuşă . Din
păcate, dimensiunile construcţiei nu au putut fi precizate întrucît , ele
au fost surprinse parţia l doar în interiorul construcţiei pătrate (ce marc heaz ă o etapă ulterioară în evoluţia arhitectonică a acestui spaţiu) zon Cl
din afară fiind deranjată cu ocazia lucrărilor arheologice efectuate anterior. Dimensiunile păstrate ale atelierului sînt de 7,45 m, iar adîncimea
de 0,90 m faţă de nivelul păstrat al zidului de sud al clădirii din faz a 4.

Fig. 10. Tibiscum.

Clă direa

VII, atelierul metalurgic -

aspect d in zona vetrei.

Construcţia trebuie să fi avut per eţi din lemn, în anumite porţiw1i
au fost surprinse pe laturile de vest si nord - o bordură din lut bătu t
groasă de 10 cm ce delimitează m argin'ea atelierului. in colţul de nord-est
al atelierului apare o gro a pă de formă rotundă cu un di ametru de 0,75 m
6

RIC, IV, 1, 119.
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adîncit cu circa 15 cm faţă de restul podelei cu lut bătu t pe care au fost
descoperite urme de lemn ars, cenuşă şi fragmen te de chirpic. Această
formă a gropii sugere a ză o e ent uală b ază a camerei de foc de la un mic
cuptor de încălzit m etalul în ederea prelucrării. (Fig. 10).
In ·entarul atelierului constă mai ales din fragme nte de creuzete
dintr- o pastă nu prea fină cu pietricile de culoare cenuşie. Creuzetele au
o formă tronconică cu un cioc mio albiat pentru scurg erea metalului
opit. Pie le erau execu tate cu mîna avînd o înălţime între 7,5-4,5 cm,
iar diametru maxim între 7-2 6 cm. Pe faţa exte rio ară creuzetele erau
protejate de un strat de zgură sticloa ă, albicioas ă. (Fig. 11 a,b) Dimen-

F ig. 11

, b. Tibi cum. Fr gmente d

r uz te din
albicios.

ramică ,

acoperit

cu

sma lţ

"iunil r ·l li m1 i 1
c pacitate relativ r edu ă d
m tal topit, ar put
p ntru r alizare unor pi port
tim ntar
u au fost descop rit pi s
u tip r din
r mi că care sv p rmit v id ntificar a unor v npr dus ,i impli it de tina ţia at lierului . lături d bobiţ din bron z
if rm
părut i un , p d turnar
cu două can 1 , adică un mic
ap c din br nz
form ză în urm umpl rii tiparului din c rami ă . După fini ar
pi sei, ace te „ pete se rup ş i sînt apoi r topit
1
nouă în lzire a m e luJui pentru pr lucrar , din a eastă auză ap r
d s ul d r ar în inv nta rul unui teli r d turnat piese de m tal. 7
(Fig. 12)
ntr fragm ent 1 d bronz, identifi at
bia după restaurar se r mar ă o fib ulă
disc. P iesa r re li zată dintr-o foiţă subţire din bronz
d formă tronconică, cu o mi că perlă albastră în aboş on. D ouă prelungiri fin m asch ază sistemul d fix are al acului fibulei, amb le ornam ntate cu incrus taţii d sti Jă n agră şi turcoise. I•ibula cu disc onstitui
un element important d datare a at li rului, în prima jumăt ate a secolului III. 8
Ateli rul a avut un caract r temporar, pro izoriu menit a s plini neoile de momente ale omunităţii au ale astrului. Existenţa sa s-a pre7

8

M . Martin, în Arch ologie der Schweiz, l , 1978, p. 120 sqq.
I. I-I. Crişan, în ActaMP, III, 1979, p . 234.
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lungit poate cîţiva ani, însă în tim pul domniei lui Sever u s Alexander
au loc mari modificări constructive în acest sp aţiu .
Cele două oficine sugerează o situ aţie dificilă pentru proprietarii acestei villa urbana care încercau s ă prod u că în contin uar e pentru p iaţă . €on-

Fig. 12. Tibiscum . Cap de turnare d escoperit în atelier (scara 2 : 1).
strucţia din lemn
d ouă încăperi B şi

a atelierului de m etale şi refolosirea p a rţială a celor
C pentru atelierul de mărgel e denotă că încă nu erau
efectuate modificările constructive r ealizate în faza a 2. În orice caz, zidul care taie oblic încăper e a C era aşezat pe un strat dens de dărămă
tură, care nivelat îngloba şi cuptorul noului atelier de mărg e le.
2. Refacerea clădirii ş i modificările aduse s- au realizat prin nivelarea
stratului de dărămătură, care apoi a fost suprapus de unul de pietriş sau
de lut dens. D eşi , trei din zidurile de b a ză ale vechii clădiri au fo st utilizate parţial (cele nord, sud) ş i total (cel de v est}, edificiul a fost m ult
micş or at. Clădire a era orientată tot vest-est, însp re str ada pri n ci pa lă a
aşezării, cu două intrări amplasate una înspre colţul de sud-est al casei,
iar cealaltă păstrată în continuare pe latura de nord. Planul clădirii sufe ră m odificări structurale. Astfel, încăp erea A a fo st mi cşorată printr-un
zid l at de O, 70 m care a fos t ridicat l a circa 8,50 m de colţul de nord-vest
al clădirii. in interior, cele două ziduri perpendicul ar e u nul pe c elălalt
(late de 0,60 m ) comparti mente ază noul spaţiu creat. La 1,30 m spre vest
a fost ridicat un al doilea zid paralel cu primul ce închidea astfel u n coridor (Pl. II, III/2). Elevaţia acestui zid este id enti că cu cea a zidului precedent. Lentila de con strucţie a ambelor ziduri apare la a ceiaşi adîncime cu o grosime de 10-12 cm .
Modificări de compartimentare s ufe ră şi latura de sud a clădirii, und e
încăper ilor C, D, E, peste stratul de dărămă tur ă nivelat se ridică ziduri
groase de 0,50 m care împart aceste încăp e ri în două pe di re cţia v est-est.
În încăperea C un zid gros de 0,70 m şi lung de 3,10 m constr it în
ace ia ş i t e hnică ş i avînd la capătul dinspr e sud un bloc d calcar, delimit ea z ă o intrare în aceas tă clădire . Nivelul întregului edificiu se ridic ă
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cu circa 0,50- 0, 60 m. Pe ansamblul

clădirii

ţiului locuit, astfel clădirea acum a
lăţimea neschimba tă de 19,50 m cu o
căperilor. După cum s-a obser at cu
1982, lentila de construcţie a acestor

ig . 13. Tibi c um. Pod
in căp rii A.

lu t

d

se constată o r educere a spaea dimensiunile de 12,10 (8,50) iar
modificare structurală a tuturor înocazia cercetărilor efectu ate în anul
ziduri apare la adîncimea de 0,80-

ig. 14. Tibi cum. P ra f urniul sist mului d in că l zir introdus în
part a d
t în căpe ri i A.

-0,90 m d la ni elul p r t al zidurilor
fiind atinsă în m ai multe
puncte d c r e tăril e noas r . Materialul arheologic r ecuperat a fo st re1 i sărac onstînd în eos bi din ceramică fără prea mult piese din
m tal sau mon de ar să ofer
1 m nt de datare mai sigure. In încă 
p r a
a părut în ni lul d locuire atribuit acestei faze o monedă
in argint tocită, d 1
erus Al xand r (222-235), ceea ce ar pleda
p entru da ar e c i
dou f ze în prima jumă tate a secolului III.
Noua clădi r a fo st u iliz tă prob bil, ca 1 cuinţă p rticulară.
3. !ntr-o tapă ult rio ară nu pre înd părtată în timp, în partea de
nord
clădirii s introd u e un sist m d încălzir
cu hypocaust. Astfel,
u fost construi t mai multe anal din piatră d rîu ,i mortar. El au
pereţii x c utaţi dintr- un singur rînd de piatră cu lăţim ea de 0,25-0,40 m.
n al le r u pa te u pi atră d rîu prin s ă într-un strat de mortar, l ăţi 
mea lor ra de 0,50 m, iar adîncimea a jungea pînă la 0,75 m. Doar în
d ·eptul ab idei s-au păstrat cîte a 1 mente din su spen sura sprijinită p e
pilae de cărămidă mică pătr ată. Punctele de joncţi une ale canalelor erau
executate din 5 rînduri de cărămizi legate cu mortar ş i acoperite cu că 
rămizi mari de dimensiuni! 50 X 50 X 7 cm, peste care s-a întins un strat
w
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<le cocciopesto gros de 15 cm. Spaţiul dintre canale , din interiorul încă
per ilor a fost umplut cu un strat nivelator din lut peste care s-a aşez a t
un rînd de piatră d e rîu ş i apoi stratul de cocci opesto. (Fig. 14).
Praefurnium a fost construit prin dislocarea parţi ală a zidului ce delimita încăper ea înspre est. Cuptorul a fost înălţat pe un rînd de piatră d e
rîu, peste care au fost puse două cărămizi de 40 X 28 X 6,5 cm. Înălţim ea
cuptorului era de 0,35 m p e r e ţii executaţi din 5 rînduri succesive de cără
mi dă şi mortar, iar o cărămidă m are de 50 X 50 X 7 cm a fost utilizată
pentru acoperire. Groapa praefurniului, cu p ereţii realizaţi din sferturi
de cărămi dă dispuse pe 7 rînduri (cu o înălţime de 0,50 m are dimensiun ile de 1,00 X 0,70 m). intre peretele de est al construcţiei şi groapa p r aefurniului spa ţ iul rămas liber de 30 cm a fost umplut cu bucăţi de cără
nudă şi piatră amestecate cu mortar. Aceasta d en otă că praefurniul a fost

fig. 15. Tibi scum. Canalele d e hypocaust insta late în vestul

clă dirii

A.

con struit la o dată ulterioară construirii zidului ce marca coridorul şi care
acum numai era folosit (fig. 15).
Pe lah.;.r a de v est la 7 ,20 m de colţul dinspre nord al clădirii, o absi dă
·u deschiderea de 3,90 m şi lăţimea de 2,20 m a f ost adosată zidului. in
imediata apropiere a absidei în exteriorul clădirii în secţiunea trasată în
anul 1982 (S/I) la adîncimea de 0,20 m au apărut tuburi întregi de form ă
tronconică cu o uşo a ră gîtuitură la unul din capete, tuburi utilizate pentru încălzire . Construirea sistemului de hypocaust urmărea încălzirea doar
a unei părţi a clădirii, canalele fiind diri jate înspre zidul de v est şi m ai
ales spre absidă, ceea ce d enotă încălzirea doar a unui spaţiu limitat din
<.icPst e încă pe ri . În dreptul absidei un zid delimita zona încălzită (Pl. 11 /2 ).
Pre zenţa absidei în care s-ar fi putut găsi locul un l abrum şi a întregului sistem de în călzire dirij a t înspre acesta pl e d e ază pentru a presupune
a ici exis tenţa unei mici băi particulare.
Analogii pentru asemenea mici ins talaţii termale particulare sînt num eroase, dtăm doar pe cea de la Iatrus-Krivina, unde într-o clădire imhttps://biblioteca-digitala.ro
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punăto are

(nr. XXVI), în a doua

jw11ătate

a secolului I

e t

con tr

ită

9

o b aie particulară •
În umplutura canalului ce străpungea zidul est-vest din faza 2 a fo t
descoperit un opaiţ roman tîrziu lucrat la roată, cu corpul înalt ciocul
usor tras în afară orificiul central larg. Pie a d fact u ră locală execut tă
dintr-o pastă n u prea fină e datează în ecolul IV şi prov in dintr- o
perioadă în are această parte a edificiului n u m ai era în funcţiune . Opaiţul roman tîrziu descop rit în umplutura
analului d enotă locu irea paţiului .i în perioada po terioară r trag rii aur liene 10 . (Fig . 16)

tirzi u lucrat la roat! descoperit într-un cana
h pac ust.

de

Si t mul d
, fo t intro us într-o p rioadă în car din într ag
ons ru
tă d ît un spaţiu r s trîns i
num camer le d p 1 ur
u micu l omple · t rmal aflat p e part a
d nord. In adr r a ronologicw
ac stei faz
on tru tive tr b ui cuprin ă într mijlo ul . c lului III .,i a dou jurnătat
ac stuia.
4. Intr-un mom nt, înd întreaga onstru ţi
ra a b ndonată se rid ică
o nouă lădir de formă pătr tă dez elită în într gim prin c r cctwril
Jfectuat de pr I. M. Moga. lădir
dim n iunil d 13,15 X11,40 m.
• ompartim entar a int rio ară a cc st i clădiri nu s-a pă trat, d
men a nu c mai r p ctă nimi din arhitectura fo stei clădiri roman . C ntrucţia or pund ultimului ni
1 d folosir a drumului pavat cu de 1
din piatră şi r c pr zi nt w ultimu ni 1 roman (Pl. II/2 ).
Fund ţia clădirii - <- r alizat prin ni Iar a stratului de dărămălu ră ,
după ar p la uril el \' t 'i st (surpr inse d noi în cursul ccrcc:t5ri9
B. Dohle, în I t.·u „ Vriz:ina . Spâta.it.il:c Befesligung in f rilhmittelterliche S iedlung an der tmier n Donau, Berlin, 1979 , I, p. 63-71.
10
In Muzeul Ba [ltul 1 i s păstreaz o s ri de moned romane . tîrzii proven ind
din c re tăril prof. 1. 1' oga .
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lor) s-a u făcut cofrage din scîndură dt lem n p entru a da soliditate f un daţiei, unde s- a ar uncat pi at ră de rîu am e s te ca tă cu m ortar pe o înălţime
variind între 0,60-0,80 m (Fig. 176). El evaţi a constr u cţi ei era realiz ată
clin pi a tră de rîu şi mortar, zidurile fiind groase de 0,70 m . Zidul de n or d
a l clădirii se s pr iji nă pe e l evaţi a clădirii VII, f aza 1, care a fos t d em antel a tă pînă la înălţimea de 0,9 0 m. (Fig. 17 a). Zidul d e est a l clă di ri i ' VII

Clăd i rea

Fig. 17 a, b . Tibiscum.

din faza 4

ridic ată

parţia l

pe

fu n daţ iei

v echii

con s tru cţi i .

din faz a 1 a fo st n ivela t şi îngloba t noii constru cţii, în stratul de dără
măt u ră s-au descoperit bucăţi mari de zid care a u fost demantelate de la
v echea c ons trucţi e pen t ru a pr egăti terenul în v ederea ridicării ultimei
clă diri. Car acterul ş i d e stinaţia acestui edificiu nu poate fi preciz a tă .
Cons tru cţi a a fost ridicată în ultima perio a dă a exi s t e nţei provinciei Dacia
ş i poate s ă fi fost utilizată ş i după acea stă d a tă .
5. In colţul de sud-vest al clă dirii din f aza 4, cu ocazia cerce tărilor
efectu ate de prof. M . M oga a fost lă s a tă o po r ţ i un e de t er en p en tru ev en-

o

l

Fig . 18.

Cera m i că p refeuda l ă.

tuale obse rv~ţi i stratigr afice. i n nivelul s uperior au apărut două fragme:ite ceramice, fe_udale timpurii (F ig. 18) şi o mone dă m aghiară perforata de la regele Bela III (1172-119 6); în n ivelul următor la circa 0,35 cm
a fost dezvelit un zid executat în tr-o tehnică rudimentară cu totul difehttps://biblioteca-digitala.ro
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ca factură de construcţia pătrată, fără fundaţie, cu o grosime de 0,50 m
(PI. II/5). Acest zid sugerează o delimitare ulterioară în interiorul clădirii
din faza 4 într-o porţiune din sud-vestul acesteia. Asemenea ziduri interioare, fără o structură solidă, fără fundaţie propriu-zisă au mai fost
descoperite în mai toate clădirile cercetate în ultimii ani din aşezarea civi
lă şi anume clădirile: I, II, VIII, X etc. Ele denotă o reducere a spaţiului
locuibil din interiorul acestor clădiri într-o perioadă ulterioară retragerii
aureliene. Datarea acestor clădiri este mult îngreunată din lipsa unor
elemente sigure de datare în afara unor fragmente a căror studiere ră
mîne deocamdată un deziderat la Tibiscum.
In vederea unor precizări stratigrafice, în exteriorul clădirii pe latura
de sud s-a trasat o secţiune (S II/1982) cu dimensiunile de 3,50X1,50 m
ce a intersectat o stradelă între clădirile VII şi VIII. Într-o etapă tîrzie
stradela a fost blocată la capătul de vest printr-un zid din piatră şi de
carieră, chiar blocuri mari de calcar ecarisate. Grosimea zidului este de
0,80 m şi el depăşeşte cu circa 0,30 m, colţul clădirii VII (PI. II/2).
Stratigrafia în această secţiune este următoarea: între 0,25-0,30 apare
nivelul de locuire ultim răvăşit în cea mai mare parte de o secţiune anterioară efectuată M. Moga. Materialul ceramic este sporadic, o rîşniţă întreagă (meta-fragmentară, iar catillus întreagă, urmează un strat de>
pietriş mardnd un ultim nivel de folosire al stradelei (15 cm); ni\·l'l dP
umplere antică (O, 12-0,50 m), nivel care a deranjat practic o parte a
stradelei; sub aceasta apare un nou strat de pietriş (10 cm) marcînd un
nivel al stradelei; în dreptul clădirii VII pe acest nivel se observă lentila
de construcţie a clădirii; un strat de depunere (10 cm); în dreptul clădirii
VII se obsr>rvă un nivel anterior construcţiei din piatră, în acest nivel de·
culoare neagră cu urme de cărbune şi fragmente ceramice se remarcă
un fragment de opaiţ dreptunghiular cu ştampila IANU)ARI; sub acPst
nivel urm<'ază prima stradc>lă contPmporană construcţiei din lemn, apoi
un strat, de lut dens nivPlator (20-2-1 cm) care acoperă un nivel de locuire marcat prin urnw Ul' lc·mn cu multă cpramică fragmPntară romană
~i de fractură locală lucrată cu mina. Sub aceast lut steril pe care apare>
o podPa subţire> de 1 cm grosime în mare parte distrusă.
Se obsPrvă astf<:>l, existPnţa mai multor etape dP refacere anterioare
<'onstruirii clădirii în piatră: două marcatl' prin construcţii din kmn ~i
~i un nivPl al stradelei care corespunde ultimei faze a construcţiei din
k•mn. Fragmentul dt· opaiţ aparţinînd oficin<'i lui Ianuarius este un produs local al atelien·lor de la Sarmizegc>tusa, databil în prima jurnăt<1tc
a secolului II. Construirea clădirii VII trt'buit' să fii avut loc, dC'ci PL' la
mijlocul vpacului II.
In imediata apropit·re a <1bsidt·i, în afra clădirii VII a fost trasată o
secţiune est-vest (20 X 1,50 m), care a permis identificarea unui nou atelier de sticlărie a cărui cercetare este încă în curs de desfăşurare. La frl
ca ~i în cazul clădirilor I şi II s-a constatat existenţa în apropierea clă
dirii VII a unei construcţii-anexe atelier.
Cercetările întreprinse la t·dificiul VII ele la Tibiscum a evidenţiat
existenţa mai multor nivele de locuire şi mai multe refaceri succesive.
Clădirea a fost ridicată pe locul unei construcţii din lemn mai vechi, al
cărei plan numai poate fi reconstituit. Des.tinaţia clădirii din piatră
în prima sa fază de locuire, pare a fi o casă utilizată de proprietarii atehttps://biblioteca-digitala.ro
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liPrului de sticlărie care există în apropiere. Prezenţa masivă de fragmf-nte de vase din sticlă îndeosebi în partea de nord a clădirii ar sugera
l·X!~tenţ<l unei prăvălii pentru desfacerea produselor vitrice. Sondajele
dectuate în diferite puncte ale încăperii A, dovedesc existenţa unei podPk din lut bătut care în urma incendierii a primit o culoare roşie-roza
li(·. Dacă această încăpere a fost acoperită în întregime sau numai parţial
este greu de precizat. Urmele unor gropi de stîlpi care eventual să fii
susţinut acoperişul nu s-au descoperit; dar în acelaşi timp se cuvine a
menţiona că cercetările noastre nu au putut permite o dezvelire exhaustivi':: a întregului spaţiu pentru a face posibilă o observare a întregii podel<'.
Încăperile de pe latura de sud a clădirii au servit ca locuinţă. Inventarul arheologic descoperit aici constă îndeosebi din fragmente ceramice
proYenind de la vase de uz gospodăresc. Prezenţa colonetei cu vasul de
marmoră, care ar fi putut sluji pentru un altar familial pentru libaţii.
Clădirea a fost utilizată timp îndelungat de la mijlocul secolului II, cînd
în vremea lui Septimius Severus un incendiu puternic a distrus întreg
c>dificiul.
lmpunătoarea prin dimensiunile sale, villa urbana sugerează prosperitat€'a materială a proprietarilor ei; orientarea clădirii, spre strada principală pavată ce traversa aşezarea denotă importanţa ei, dar în acelaşi
timp sugerează poate şi caracterul oficial, public al clădirii, ea servind
~i ca loc de desfacere a unor produse vitrice, care se executau în atelierul aflat în imediata apropiere, înspre vest.
Cele două mici oficine de prelucrare a sticlei şi a unor piese din bronz
denotă reluarea unor activităţi mai restrînse impuse de necesităţi de
moment, cînd în grabă de nivelează stratul de dărămătură şi se amenajează atelierele.
Atelierul de podoabe din pastă de sticlă atrage atenţia în mod deosebit, -în primul rînd prin materia primă, tipologia, calitatea produselor
realizate. Fragmentele ceramice provenind de la recipientele pentru încălzirea pastei de sticlă, alături de aşchii dP sticlă -sînt procent de 9Q0/0
ck culoare albă; culoare care prezintă 2-3 variante privind calitatea cu
uşoare tendinţe spre alb-gălbui şi alb-gri. Pasta de cea bună calitate este
':li cea mai dură şi rezistentă, în cazul celorlalte două variante aspectul
este uşor poros şi pasta friabilă la atingere. În atelier s-au descoperit şi
cîteva bare din fier fragmentare, cu diametru de 2-3 mm, cu o lungime de 5-6 cm provenind de la instrumentele utilizate pentru executarea
propriu-zisă a pieselor.
Tipologic se constată o sărăcie a modalităţilor de reprezentare a podoabelor. A fost descoperit un singur fragment de inel (Fig. 7), de cul0nrc albastră-cobalt realizat prin uşoara răsucire a bandei de pastă sti( loasă.
Mărgelele se încadrează tipologic în trei tipuri de bază: globulare cu
un orificiu mai mare sau mai mic, cilindrice (5-6 mm) şi bitronconicc
<tpărutc însă în cantitate mică (Fig. 6-9).
Piesele au fost executate prin simpla înfăşurare a unei benzi de sticlă in jurul unei bare din fier, după care urma marcarea lor cu un obiect
<lscuţit a fic>cărei mărgele, după care urma şlefuirea lor pentru a obţine
forma dorită; piesele erau aruncate apoi într-un recipent din ceramică,
https://biblioteca-digitala.ro

218

D. Benea

în care se afla praf de var şi depus din nou într-un cuptor pentru „ră
cire". Piesele descoperite de noi, în marea majoritate rebuturi de fabricaţie, piese care au ,,plesnit" în procesul de fabricaţie şi care urmau să
fie apoi, retopite. Distrugerea atelierului a permis recuperarea unor astfel de rebuturi, care nu au mai putut fi evacuate. Asemenea piese însă,
îndeosebi în cazul culorii albe erau strînse cu grijă tocmai pentru dificultăţile care existau încă, în secolele II--III în producerea culorii albe imaculate.
Construirea în imediata apropiere a unui atelier de turnat mici piese
din bronz are o motivaţie. Descoperirea fragmentului de fibulă cu disc
din bronz, care prezintă o ornamentaţie executată prin incrustaţii de sticlă presupune colaborarea celor două oficine. Acelaşi fenomen l-am observat şi la construcţia - anexă a clădirii I - atelier din sticlă, unde chiar
în interiorul atelierului a apărut o aplică din bronz, rotundă, care avea
incrustaţii de o deosebită fineţe dispuse în 3-4 rînduri concentrice de casete, decorate cu mici bucăţele de sticlă de diferite nuanţe. Prezenţa acestor două orificine una în apropierea celeilalte, care pot forma de fapt, la
o adică un atelier complex a fost determinată de necesitatea materiei
prime - a sticlei - necesare producerii pieselor din bronz cu email.
Atelierul de turnat piese din bronz, care executa şi piese emailate
este primul de acest fel de la Tibiscum şi unul din puţinele descoperit
pînă acum în Dacia.
Activitatea atelierelor se datează în primele decenii ale secolului III.
Analiza materiei prime descoperite pe unele fragmente de creuzete, zgură, ce urmează a se efectua în laboratoarele Combinatului Siderurgic
Reşiţa sperăm să ofere date privind compoziţia, calitatea şi chiar unele
detalii de tehnologie a materiei prime utilizate în atelierul de turnat piese
din metal.
Refacerea clădirii prin modificarea spaţiului şi realizarea unor noi
încăperi in vremea lui Severus Alexander a transformat întreg spaţiul
in locuinţă particulară. Accesul in clădire făcindu-se dinspre nord şi pco altă intrare de pe latura de est. Inventarul descoperit în încăperile de
pe laturile de sud, dublate ca număr (4) nu permit identificarea clară
a destinaţiei lor, ele fiind dezvelite înc:ă în cursul cercetărilor anterioare
f'fectuate de l\I. Moga. Introducerea în partea de vest a fostei încăperi
A a unui mic sistem de încălzire pentru un balneum - întăreşte convingerea că întreaga clădire - cit a rămas în urma refacerii din faza 2 a
avut destinaţia de locuinţă. Constructiv între fazele 2 şi 3 există un interval de timp scurt, tehnica de construcţie a zidurilor este totuşi diferită.

E:lădirea construită în ultima fază reprezintă o clădire nouă care
numai reprezintă nimic din vechea arhitectură, ci înglobează, o parte din
zidurile acesteia care slujesc ca fundaţie pentru edificiul nou. Ceea ce
pare sw·prinzător este sistemul de c:ofrag din scîndură utilizat pentru
fixarea în stratul de dărămătură a fundaţiei. Nu s-a păstrat nici un element al vreunei compartimentări interioare decît cea realizată într-o
etapă ulterioară printr-un zid sec.
Funcţionalitatea acestui edificiu nu apare clară. Inventarul arheologic
descoperit în săpătura prof. M. Moga nu este cunoscut şi nici publicat.
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Spaţiul pe care a fost ridicată clădirea VII poate impropriu
denumită astfel, datorită deselor refaceri cc au loc într-o perioadă relativ
scurtă de timp, unele modificări au fost determinate desigur de o serie
de evenimente externe (cum ar fi incendierea clădirii la începutul secolului III, despre care nu există deocamdată nici o mărturie epigrafică).
Prezenţa în cîteva clădiri cercetate pînă acum (I, II, VII, VII, X) a
un(Jr a.teliere, depozite, magazine în diferite momente ale secolelor II-III
~ugerează existenţa aici a centrului meşteşugăresc-economic al vicusului,
care s-a format în preajma castrului în strînsă dependenţă cu nevoile armatei, fiind sub controlul acesteia, dar care cu timpul prin producţia sa
me~teşugărească s-a orientat spre relaţii comerciale cu aşezările din împrejurimi şi mai apoi cu lumea barbară din afara provinciei depăşind nevoile interne ale comunităţii. Productia meşteşugărească de la Tibiscum,
care a reuşit să atragă piaţa barbară prin podoabe, poate ceramică şi să
o controleze mai apoi prin produsele sale denotă orientarea meşteşugarilor
şi negustorilor tibiscensi spre nevoile unei astfel de pieţe.
Prosperitatea economică a vicus-ului de la Tibiscum este evidenţiată
prin ridicarea în piatră a unui număr mare de edificii cu caracter privat
sau public începînd din epoca lui Hadrian-Antonius Pius.
lnflorirea economică şi implicit demografică şi socială a aşezării a
contribuit la ridicarea acestui centru cu mult deasupra celorlalte din teritoriul Coloniei Sarmizegetusa, singurul care la începutul secolului III devine 1nunicipium.
Desele refaceri ale clădirilor din aşezare ca de altfel şi a castrului
atrag atenţia asupra istoriei lor zbuciumate, determinate în bună parte de
liniştea de la graniţele provinciei. Sfirşitul acestor clădiri din aşezarea
civilă se plasează în ultimele decenii ale veacului IV.

DOINA BENEA

LES FOUILLES EFFETU~ES SUR LE SITE DE TIBISCUM
(1980-1982)
(ResumeJ

Les fouillees ont continue par !'edifice VII de l'agglomeration civile, aboutis4
a l'etablissement de plusieurs phases d'habitation dans cet cspacc.
Sous Antoninus Pius on a eleve un bâtiment imposant dont la facade principali"' etait ornce de six colonnes. Cet edifice comprenait quatre pieces placees sur
le cc.:te sud (B, C, O, ~). et une piece unique sur le câte nord (A), utilisee a ce qu'il
para1t, comme magasin dr verrerie, pour Ies produits de !'atelier place en dehors
de !'edifice vers l'ouest. Une colonnette de marbre soutenant un vase pour libatiuns indique que la piese B avait abrite un lararium. Les autrcs pieces servaient
de logement. L'cdifice a en cet aspect jusqu'au commencemcnt du II-cme siecle,
qt~ancl !I f~t completcment dctruit par un incendie n'eant plus reconstruit, par Ia
sui te, ci apres le plan in i tial.
Au debut du 111-eme sieclc Ies picces R et C sont, pour unc courte periode
r,2cupees par un atelier de perles en VL'ITC blanc (fig. 3, 4, 5).

sant
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Pendant sa deuxieme periode d'utilisation !'edifice voit sa longeur diminuer
tandis qu'il garde le meme largeur, le nombre "de pieces servant de logement s'accroit. Les monnaies retrouvee sur le site et qui datent de la premiere moitie dn
111-eme siecle ont permis de determiner cette phase chronologiquement. Une nouvelle etape est marquee par l'introduction du systeme de chauffuge dans la partie
nord-ouest de !'edifice (fig. 11).
Une construction a peu pres carree (13, 15X 11,40 mm) a ete batie au milieu du
IIl-eme siecle, sur la partie est de l'ancien edifice. Sa destination n'a pas pu etre
determinee, mais elle rcpresente la derniere refection antique.
Beaucoup plus tard, une derniere utilisation de cet espace est marquee par l'edification d'un mur.
On a identifie un four pour la fonte du verre dans une section tracee en dehors
de l'edifice, mais il n'en reste que la chambre a feu (fig. 9). Autour de I'instalation
on a decouvert des traces de verre fondu, tandis que des fragmente de vases retrouves a l'intcrieur du four provenant de recipients pour fonderie. Le faur date
du regne d"Antoninus Pius, ce qui est certifie par des monnaies.
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VII. (1)

Pl. II./2 Tibi cum . Profilul Secţiunii II/1982 (2) : 1. nivel de locuire răvăşit ; 2. l e ntilă
d pietriş al
lui de al trei lea ni l a l s tradei; 3. niv 1 d nivelare antică; l en til ă
de pie triş a celui de al doil a nivel al strad lei; 5. ni 1 de folosire al stradelei;
7. strat de lut niv lator; 8. niv 1 de locuire antică provenind de la o con s tru cţie
din lemn; 9. lentilă de lut st ril; 10. p odea de mort ar fin ă.
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CONSIDERAŢII

CU PRIVIRE LA UN OPAIŢ
PALEOCREŞTIN DESCOPERIT LA GORNEA,
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Răspîndirea şi

adoptarea creştinismului la nord de Dunăre, în rîndurile populaţiei daco-romane, ca fenomen cultural-istoric, are loc, la începutul secolului al IV-lea e.n. 1, odată cu măsurile luate de împăratul
Constantin cel Mare, prin care, creştinismul devine o religie egală în
drepturi cu celelalte culte din Imperiu. în privinţa pătrunderii în Dacia,
în primele secole de manifestare ale acestuia, se acceptă în general pre-zenţa unor creştini izolaţi, îndeosebi în mediul urban 2 • Părerile istori<:>ilor sînt totuşi împărţite 3 , atunci cînd sînt puse în discuţie existenţa şi
datarea unor dovezi de ordin arheologic şi epigrafie, ca manifestări ale
prezenţei acestor creştini, chiar dacă, aceste mărturii nu modifică în
esenţă şi în timp fenomenul creştinării populaţiei daco-romane din fosta
provincie 4 •
Puţinele mărturii arheologice cu caracter creştin descoperite în Dacia Traiană şi postaureliană, atribuite incontestabil populaţiei autohtone
romanizate, alături de celelalte descoperiri similare de pe teritoriul ţării
noastre, constituie tot atîtea dovezi ale continuităţii populaţiei autohtone
pe acest teritoriu în timpul perioadei marii migraţii a popoarelor 5 . Acest
fapt, obligă pe cercetători, la o analiză cît mai profundă a tuturor pieBibliografia existentă în jurul acestei probleme este deosebit de bogată, astfel
menţiona doar lucrările cu caracter monografic şi repertorial; C. Daicoviciu,
Există monumente creştine în Dacia tTaiană în sec. li-III?, în ISC, Cluj, II. 193319:15 şi în Dacica, Cluj, 1971; I. I. Russu, Materiale arheologice paleocreştine din
Transilvania. Contribuţii la istoria creştinismului daco-roman, în Studii teologic<',
ser. II. X, 5-6, 1958; Ist. Rom. I, Bucureşti, 1960; D. Frotase, Problema continuită
ţii în Dacia ... , Bucureşti, 1966; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969:
M. Moga, Vestioii paleocreştine în Banat, în In Memoriam Constantini Daicoviciu,
Cluj, 1974; I. Barnea, Arta creştină în România, I, Bucureşti, 1979; I. D. Suciu, Mo1

vom

nografia Mitropoliei Banatului, TimişoFtra, 1979; H. Daicoviciu, Un fragm<'nt ceramique a chrisme de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Revue Roumaine d'Histori<', t. XX,
nr. 4, 1981; N. Danilă, Consideraţii asupra .noilor materiale arheologice paleocreştine
din Transilvania, în BOR, C(l!J82), 7-8, 1982.
2
IstRom., p. 629; C. Daicoviciu, în Dacica, p. 515; D. Protase, op. cit., p. 142;
M. Macrea, op. cit. 476 şi urm.
3
N. Vlassa, în ActaMN, XIII, p. 215-216; I. Barnea, op. cit., p. 5 şi 11;
T. D. Suciu, op. cit., p. 31; N. Danilă, op. cit., p. 731.
4
D. Frotase, op. cit., p. 155; I. P. Fanaitescu, Introducere în istoria culturii
româneşti, Bucureşti, 1979, p. 102-103.
~ IstRom, I, p. 634-637; I. Barnea, op. cit., p. 5; R. Vulpe, Romanitate si crestinism, coordonate ale etnogenezei române, în De la Dunăre la Mare, Galati, 1979
p. 16 :;;i urm.
IS -

Banatlca -

voi. 7.
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selor sigure sau posi bile paleocreş tin e , care pot ă ad u că lămuriri şi precizări noi în legătură cu întregul proces de p ătr und ere, răspîndire şi adopt are a ere. tin ismului pe teritoriul României . !ntr-o a tfel de lumină punem în di cu ţie caracterul paleocre. tin al opaiţului d e la Gornea.
Op aiţul a fost descoperit în încăperea (A) 6 , aparţinînd construcţi ei
romane, cerce tată în punctul , Că un iţa de us", sat Gornea, comuna Si-

Fig. 1. -

Opai ul pal oc reş tin d scop rit în în căp r a A. Cil u niţa de Sus -

Gornea .

cheviţa, judeţul Cara - verin (Fig . 1). Realiza t din pas tă fină cu firnis
b r un, op a iţul are u rmătoarele dim nsiuni : lungim e - 10,6 cm, diame trul
bazinului - 6,8 cm , înă lţim e - 3,5 cm (nr. inv. A 8896). Face parte din
categoria opaiţelor de tipul Firmalampen, şi prezintă unele particularităţi
constînd din: dimensiu nile u şo r mă ri te , prez nţa u n ui ornament mai puN. Gud a, Go rne a. Aşezări din poca romană şi romană tîrzie, în Banatica Studi i : i c re tări arheologice, Reşiţa, 1977, p. 16 pentru descri r ea opaiţului şi
pr z ta i c:a lui r; ra f ic<l ve;: i p. 30 ş i fig. 14, 3.
6

-
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tin întîlnit în formă de cerc cu marginile profilate ce înconjoară orificiul
de alimentare al opaiţului. Aceste caracteristici îndepărtează prezentul
opaiţ de tipurile clasice de Firmalampen 1 şi pledează pentru datarea lui
în secolul III e.n.
Pe fundul uzat al opaiţului se poate distinge o crux monogramatica,
redată în relief, înscrisă într-un cerc. În spaţiul format de axele crucii;
apar urmele şterse (datorită uzurii firnisului) a unor litere greceşti care
ar putea să fie A (alfa), I (iota), (J) (omega). Desfăşurat, semnul paleo-

creştin

pare

să fie următorul

-412-

înteresant este faptul că semnul grafic creştin, este aplicat pe un opaiţ
de tipul Firmalampen. Presupunem că alegerea nu a fost întîmplătoare,
cunoscută fiind, larga răspîndire a acestui tip de lampă pe tot parcursul
sec. I-III e.n. 8 . Cu rezerva cuvenită emitem ipoteza că executantul tiparului pentru confecţionarea acestui opaiţ, era adeptul noii credinţe, deoarece de la bun început înlăturînd numele oficinei, l-a înlocuit cu simbolul crucii printr-o execuţie mai puţin îngrijită, tocmai ca să nu atragă
în mod deosebit atenţia.
O primă obiecţie asupra caracterului paleocreştin al piesei în discuţie,
Este desigur şi aceea că nu toate crucile şi mai ales cele de pe opaiţe au
un caracter creştin 9 • Pentru o interpretare mistica-religioasă şi posibil
creştină a opaiţului de la Gornea, operăm cu datele ce le oferă un amplu
studiu critic, efectuat asupra semnificaţiei crucii1°. Autorul, defineşte
semnul crucii ca fiind emblemă şi simbol religios 11 , folosit atît de păgîni
cît şi de creştini. Pentru aceştia din urmă, crucea, reprezintă semnul vieţii, al nemuririi, al acţiunii de purificare 12 • După Rud Kittel1 3 , creştinii
erau însemnaţi pe frunte cu semnul T (thau), care în scrierea ebraică
veche are forma

grafică Ţ, X

,+,

Originalul

exprimă ideea „fă-i să

sau „înseamnă-i cu semnul T (thau)" 14 .
Ajungem astfel la ideea că vechii creştini cunoşteau semnificaţia simbolică şi grafică a crucii. În repertoriul comentat al semnelor paleocreş
tine ce apar pe monumente epigrafice şi arheologice, întocmit de F. X.
Krause 1:>, regăsim cele mai variate forme de reprezentare grafică a aces-

fie

însemnaţi"

teia:

-r EB-fX)K)ţ+7

H. Menzel, Antie Lampen, Mainz, .1954, p. 64, tip X, Abb. 52/9 şi Abb. 53/2, 12.
E. Buchi, Lucerne del museo di Aquileia, I, Aquileia, 1975, p. XXXII, tip X b.
9
C. Daicoviciu, în Dacica, p. 503.
10
G. Ory, Originile creştinismului, Bucureşti, 1981, p. 334-353.
11
Ibidem., p. 335.
7

8

12

Ibidem., p. 350.
I. Mircea, în Studii Teologice, ser. II, XXI, 3-4, 1960, p. 195 nota 70.
14 I biclcm.
15
F. X. Krause, Kreuz, în Real Encyklop:idie der christlichen alterthilmer II
1885, .P· _2~5 şi urm.; crux monogramaticum nu este altceva decît o criptografie ~
forma d1s1mulată sub care primii creştini făceau cunoscut numele lui Isus Hristos.
13

https://biblioteca-digitala.ro

228

O. Buzu

Aceleaşi semne grafice, le regas1m în cea mai mare măsură şi pe monumentele epigrafice şi arheologice cu caracter creştin, descoperite pe
teritoriul României şi prezentate în corpusul de inscripţii de sec. IV-XIII
întocmit de Emilian Popescu 16 .
Caracterul paleocreştin al opaiţului care face obiectul acestui material
îl considerăm sigur, de unde şi ipoteza prezenţei unuia sau a mai multor
adepţi ai acestui cult. Pentru o atare argumentare, luăm ca punct de pornire contextul arheologic în care a fost descoperit. Săpăturile executate în
punctele „Căuniţa de Sus" şi respectiv „Căuniţa de Jos", din hotarul loc<llităţii Gornea, au dus la cercetarea <irheologică a unei aşezări romane şi
romane tîrzii, a căror importanţă o subliniază în mod cloc\"ent însuşi autorul17. Iese in evidenţă faptul, că pe o suprafaţă relativ restrînsă (cca 1
km ce desparte cele două puncte) regăsim la un loc, o construcţie romană
de tipul villa rustica, cuptoare de ars ceramică şi material de construcţie,
bordeie şi semibordeie, o necropolă 18 , precum şi o fortificaţie romană tîrzie de tip quadriburgium. Asistăm astfel la o continuitate de locuire începînd din ultimul sfert al sec. I e.n. 19 şi pină în primii ani ai sec. V e.n. 20 .
Acestei situaţii, îi corespunde două perioade de maximă şi intensă viaţă
romană. Pentru a~ezarea civilă de la Ccluniţa de Stls în sec. II-III e.n. 21
şi pentru tot parcursul secolului IV pentru fortificaţia romană tîrzie din
punrt11l Cetate - Ciiuniţa de Jos.
Situaţia, raportată la fenomenul răspîndirii creştinismului şi a afirmării
acestuia ca o nouă religie, corespunde unei perioade de ofensivă generală,
organizată de aparatul de stat din Imperiu, îndeosebi în timpul împăratu
lui Deciu (259-251), dar şi după aceea, împotriva adepţilor noului cult,
atît pe plan politic, economic, juridic, cit şi pe planul confruntărilor ideologice2~. Fără îndoială, că în acest interval de timp şi adepţii noii religii
din provincia Dacia, izolaţi sau nu în comunităţi creştine incipiente, n"simt rigorile persecuţiilor, deci un temei în plus pentru o cit mai redusă
manifestare epigrafică sau arheologică a acestora:!:-!.
!n argumPntarpa prczc·nţf'i un("i comunitciţi cre~tine snu a unor creş
tini izolaţi la Gornea, la finele secolului III e.n. ~i pe parcursul secolului
IV e.n., punem în discuţie şi următoarele piese cu caracter posibil creştin
descoperite în zona construcţiei romane de la Căuniţa de Sus".
Este vorba despre un fragment din buza unui vas (nr. inv. Al3.
765) aparţinind probabil unui ulcior cu gîtul larg sau unei căni, din pastă
fină de culoare cărămizie cu firnis roşu. In interior, buza este uşor şănţui
tă, la exterior, la baza ei prezintă o nervură în relief, sub care a fost aplicată în pasta încă crudă prin presare imaginea unui peşte spre dreapta.
Se păstrează doar puţin de jumătate din imaginea peştelui redată destul
de stilizat, respectiv capul !'?i o parte din corp cu înotătoarele dorsale. Di-

E. Popescu, Inscripţiile din secolele IV-XIII descoperite în România, Bucu1976; I. Barnea op. cit.
17
N. Gudea, op. cit., p. 27-28 şi p. 76.
18
I. Dragomir, in StComC, IV, 1982, p. 209 şi urm.
1!l N. Gudea, op. cit., p. 74 şi 87.
20
Ibidem, p. 27.
21
Ibidem, p. 68 şi 74.
22
A. Babeş, Drama religioasă a omului, Bucureşti, 1975, p. 253 şi Enciclopedia
civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982, p. 233 şi urm.
23
C. Daicoviciu, op. cit., p. 512.
16

reşti,
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mensiunile rămase ale peştelui sînt de 2 cm lungime şi 1,8 cm lăţime,
apreciem că dimensiunile ştampilei-tipar nu puteau să depăşească 3,5 (! cm lungime, lăţimea fiind de 2 cm. Piesa a fost descoperită alături de
ceramică romană şi romană tîrzie ce aparţin unui bordei cercetat în campania anului 1974.
O altă piesă ce provine tot din perimetrul aşezării romane şi romane
tîrzii de la Căuniţa de Sus şi care poate să ridice semne de întrebare în
privinţa zeităţii căreia i-a fost dedicată, este un donarium. Autorul descoperirii în prezentarea pe larg a acestei piese 2 4, o dedică „probabil unei
zeităţi campestre" 25 •
Şi autorii corpusului de inscripţii din Dacia romană (IDR III/1) cînd se
referă la zeitatea căreia îi este dată în d<u· miala, o indică pe zeitatea campestră Dea-Dia, „dar nu se exclud nici alte posibilităţi" 26 . Atît cercetătorul
N. Gudea cît şi autorii IDR III/I, lasă loc de noi interpretări şi ipoteze.
Cu rezerva cuvenită, atît în cazul fragmentului ceramic avînd redată pe
faţa exterioară imaginea unui peşte, cît şi în privinţa plăcuţei votive a
cărei inscripţie se referă la o mială, presupunem că. avem de-a face cu simboluri creştine. Este cunoscut faptul că mielul şi peştele fac parte din simbolistica creştină alături de păun, porumbel, crucea simplă, crucea monogramatică, frunza de palmier, oranta, Bunul păstor etc.
Am ţinut să punem în discuţie aici toate piesele posibil creştine descoperite în zona Căuniţa de Sus - Gornea, la sugestia regretatului cercetător Nicolae Vlassa care cu ocazia simpozionului „Milenii de istorie în
vatra satului Gornea din toamna anului 1982, emitea ipoteza că şi construcţia romană din acest punct a putut devenii într-o perioadă ulterioară dar nu mai tîrziu de sec. IV o basilica creştină. Argumentarea poate să
fie corelată cu analogiile de planimetrie a unor basilici, precum şi de faptul că este posibil ca gropile în număr relativ mare din jurul ville rustice,
a căror prezenţă nu a putut fi explicată, să aparţină fazei de refacere şi de
schimbare a destinaţiei construcţiei romane. Villa rustica fiind transformată într-un lăcaş de cult creştin.
Un argument în plus în favoarea prezenţei unei comunităţi creştine
restrînse la Gornea la finele sec. al III-lea şi în prima jumătate a sec. al
IV-lea, îl oferă şi textul inscripţiei cu caractere cursive descoperită la
Căuniţa de Jos Cetate 27 • Reinterpretarea de către tînărul dar eruditul
28
cercetător I. Piso a inscripţiei de la Gornea face posibil cunoscută prezenţa unui comandant de garnizoană creştină, care interzice pe baza ordinelor primite practicele magice şi portul amuletelor 29 de către cei care
au îmbrăţişat noua religie.
Referindu-ne la Banat, pe baza repertoriului descoperirilor paleocreş
t(ine ce provin din această zonă geografică a ţării 30 ce se prezintă ca o
punte firească de legătură între spaţiul geografic balcano-egeean şi centrctl
24
25

N. Gudea, în Gornea, p. 24 şi 33 şi SCN, 2J, 4, 1972, p. 671-673.
N. Gudea, op. cit., p. 24.

26

IDR 111/1, p. 56 nr. 29.
N. Gudea-I. Dragomir, Cărămida cu text cursiv din Cornea, în Banatica, III
1975, o. 99 şi urm.
28
I. Pi so, Die spatrămische inschrift von Gornea, în Zeitschrif t fiir Papyrologie
und epigraphik, Band 42, Bonn, 1981, p. 263-271.
29
Ibidem., p. 270.
30
M. Moga, op. cit., p. 259-262 şi I. D. Suciu, op. cit., p. 25-27.
27
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european 3t, situaţia se prezintă oarecum diferit. Este acceptată ideea răs
pîndirii creştinismului şi înainte de anul 271 e.n. Punîndu-se în discuţie,
într-un studiu acest fenomen, precum şi aria de răspîndire a pieselor cu
caracter creştin din Banat, se afirmă că în veacurile IV - V e.n., creşti
nismul era deja introdus pe întreg teritoriu al acestei provincii istorice 33 .
Prezenţa în apropiere în sec. IV a episcopiilor de la Singidunum şi Sirmium34, şi mai tîrziu a unui important centru ecleziastic la Branicevo35 ,
nu face decît să întărească ipoteza existenţei elementelor paleocreştine şi
poate chiar a unor comunităţi creştine încă din vremea creştinismului
timpuriu 36 .
OVIDIU BOZU

CONSIDERATIONS CONCERNANT UNE LAMPE EN TERRE CUITE
PALtOCHRE:TIENNE D~COUVERTE A GORNEA
(DE:P. DE CARAŞ SEVERIN)
<Re.mmeJ

La lampe en tcrre cuitc cn qucstion a etc dl-coUVl'J"te dans la chambre A, appartcnante au bâtimcnt romain recherche dans le point nome „Căuniţa de Sus" de la
frontiere du village Gornea, departemen t Caraş-Severin. Celte plece est integree
dans la categorie de type Firmalampen., mais quelques particularites d'execution
l'eloignent de la forme classique et plaident pour lui placer dans le llI-ieme siecle
n.e. Sur Ie fond de la piece en quC'stion est reproduit, en relief, encadre dans un
cerclc>, une cru.r monogramatica. Dans l'C'spacC' cree par Jes axes de la croix, on
distingue Ies tracC's (usees â cause de l'usage de firnis) des lettres greques. Nous
considerons, indubitablement, Je caractere chretil'n de cette lampe en terre cuite,
la piece en existant â part ir de II 1-ieme sieclc n.e. Pour soutenir celte affinnation,
nous prenons en considL·ration, prcmierement, le contexte archeologique de la decou,·erte. Les rcchcrchcs archeologiques. executeC's dans le point ci-dcssus, ont confirme
l'existrnce d'un important vieil habitant humi.lin, dont la \"ie romaine a ete suivie
a partir de premieres ennees du 11-ieme siecJe n.c. C't jusqu'au commencement du
V-ieme siecle n.c. Une preuvc en plus en faveur de Ja presence d'une communaute
chreticnnc restrcintc ă Gornea, a la fin du 111-ieme siecle et a la premiere moitie
du IV-ieme siecle offrc Ic texte de l'inscription (imprimee cn italiques) decouverte
a Căuniţa de Jos-Cetate. Le reinterprctation de cette inscription par I. Piso fait
possible d'addmetre Ja prcsence la bas d'un commandant de garnison chretienne,
qui a prohibe (confornement des ordres re~us) des pratique magique et le port d'amulette par lcsquels n'avait pas adopte la nouvelle religion. La presence dans le voisinage du Banat. Pn IV-iemc siecJe, des eveches de Singidunum et Sirmium font de
renforcer, en plus, celte hypothese.

31
32

33

~~
35

36

O. Răuţ, O. Bozu, in StComC., Caransebeş, 1979, p. 196.
N. Vlassa, op. cit., p. 216.
I. D. Suciu, op. cit., p. 24-29.
M. Macrea, op. cit., p. 476 şi I. D. Suciu, op. cit., 31.
I. D. Suciu, op. cit., p. 39.
Ibidem., p. 24-29.
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UN V AS ANTROPOMORF DESCOPERIT
LA JUPA (TIBISCUM)*
Săpăturile

arheologice efectu ate de colectivul de specialişti ai Muzeului judetean de etnografie şi istorie locală din Carans e beş , s ă pătu ri execu tate în imediata apropiere a castrului de la Tibiscum (astăzi Jupa, jud.
Caraş-Severin ), în aşa n u mita zonă „Pod-Nord" , au scos la i veală într - o
clădire un interesant vas antropomorf! , de lu t, cu fi gu raţie identică pe am-

Fig. J. Un gu ntariul de la Jupa (o faţetă).
Fig. 1. Unguentarium de Jupa (une face).

Fig. 2. A celaşi (cealaltă fa ţe tă ) .
Fig. 2. La mem e (l'autre face).

Comunicar a prez ntată la esiunea ştiinţifică
„In memoriam
Daicoviciu" a Muzeului judeţe an de etnografie şi istorie l ocală din
(21-22 m arti 1982).
1
Va sul figurează printre xponatele un ei expoziţii internaţionale
P e ntr u descri r a sumară a piesei vezi P. Bona, în catalogul a cest i

Constantini
Caranseb eş

românească .
manifestări

ştiin ţi fi ce, Daces t romains . D ecouvertes archeologiques en Rounianie ( = Dacia ns
and Romans. A rcliae ologlcal discoveries in Romania), nr. 269.
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bele feţe (fig. 1-2). El se păstrează în amintitul lăcaş de ştiinţă şi cultură
din oraşul de pe malurile Timişului (Nr. de inventar 11131, fig. 1).
Piesa are dimensiuni reduse: înălţime: 10,8 cm, diametrul gurii - 2,6
cm, diametrul fundului - 4 cm. Mărimea destul de mică a recipientului
ar putea constitui un criteriu care să-i explice funcţionalitatea, în genul
unui văs~ior de păstrat uleiuri sau parfumuri, de tip unguentarium. Starea de conservare este bună, cele cîteva fracturi în regiunea gîtului şi torţilor fiind lipite. Despre tehnica lui de prelucrare vom vorbi mai pe larg
deoarece vasul prezintă o interesantă particularitate, (Fig. 2).
El este confecţionat dintr-o pastă amestecată cu ingrediente şi mică,
de culoare gri-maronie, neuniform arsă, fiind modelat o parte (pînă în regiunea gîtului şi a torţilor) în tipar, cu impresiuni manuale. Această manieră de execuţie Sl' poate constata prin faptul că cele două capete antropomorfe (figuraţia propriu-zisă), a1ezate spate în spate, prezintă aceleaşi
similitudini ca c>xccuţie (ba mai mult, acest lucru se observă şi la mica deformaţie a ochiului drept, imposibil de realizat prin modelare cu mina,
;1pni la dispunerea întru tot ul asemănătoare a buclelor părului, a element ului floral etc., (vezi fig. 1-2), cele cîteva foarte mici deosebiri, la o
privire mai atentă a fizionomiei, datorindu-se prinderii lutului pe matriţă).
Urmele lipiturii celor două părţi ah· piesei au fost apoi netezite, iar lateral
printr-un artificiu de măiestrie, au fost acoperite printr-o bandă în re ...
licf, de fapt, o prelungirc> a torţilor (fig. 4). Gîtul, buza şi una dintre toarte
(fig. 3, marcate prin tuş), a\·ind o pastă de culoare mai deschisă, (Fig. 3)
sint clar executate cu ajutorul roţii. Vasul prezintă la baza colului şi la
ansa lucrată prin această tehnică rupturi, care au fost suturate încă din
antichitate. Deri, se pare că nu grP~irn prea mult în ipoteza 2 că acest unguPntariu a fost confecţionat dintr-o piesă cu partea superioară accidental distrusă în vechime, la care> s-au adăugat fragmentele (gîtul, buza şi
toarta) unui alt mic recipient, de asenwnea rupt, sau rebutat. Această lipire (cu\intul „restaurat" ar părea prPa pretenţios!), realizată poate acum
aproape două milenii, s-a datorat, parc•-se, frumuseţii vasului. Modelarea
unui admirabil portret într-un tipar C<'rea o muncă destul de migăloasă de
artist, iar aruncarea micii capodopl·re i se părea ,meşterului ori proprietarului (în caz că fracturarea s-a produs din neatenţia posesorului), probabil, un acti de :impietate. Se cunosc cazuri de reparaţii din vechime şi
acest lucru nu trebuie să mire prea mult. De pildă, un vas hallstattian,
descoperit la Teleac (jud. Alba), prezintă o lipitură, făcută în acele vre.:..
muri mult îndepărtate (recipientul în cauză a fost supus unor analize la
"Muzeul Unirii din Alba Iulia 3 , iar în alt context, în perioadă dacică, un
voluminos vas-„clopot" grafitat, provenit de la Costeşti - „La Curţi" (jud.
Hunedoara), foarte comun ca formă, după spargere, a fost restaurat de
către artizanii epocii, cu nişte scoabe de fier 4 , lucrul în sine datorat, probabil, semnificaţiei deosebite a vasului.
Ipoteza emisă, cit şi observarea particularităţilor de confecţionare ale recipientului, le datorăm colegilor Alina şi Tudor Soroceanu, de la Muzeul de istorie al
Transilvaniei din Cluj-Napoca, cărora le exprimăm gratitudinea şi pe această cale.
3
Informaţie primită de la colegul Valentin Vasiliev (Institutul de· arheologie din
Cluj-Napoca), druia ii mulţumim.
4
H. Daicoviciu, in catalogul expoziţiei internaţionale de arheologie românească,
Tresors des daces. Collections des musees roumains, Paris, 1980, nr. 204.
2
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Trecînd la descri rea propriu-zisă a r ecipientului de la Jupa , vom
aminti că piesa ar e o formă zveltă , cu buza uşor e v azată , avînd în par te.a
'i nfe rioară u n mic picior cu prag inelar ş i fu ndul plat. În partea superioară pre zintă două tortiţe . Pe ambele feţe se r e m a rcă cîte o fig ură, ide n-

.'

·.·

··.·::·

Fig. 3. Marcarea celor d o uă părţi contitutive ale recipientului de la Jupa.

Fig. 4. Vasul de la Jupa (vedere l a terală ) .
Fig. 4. La v ase d Jupa (v ue late ral e).

Fig. 3. L e marquage de Ies d eu x fa ces
du r ecipient de Jupa .

tice ca înfăţişar e (fig . 1-2), din care motiv, - pentru a n u ne r epeta - ,
vom descrie, pe scu rt, doar o faţetă a vasului, lu ată la întîmplare. Este r eprezentat capul unui tînăr , cu trăsături de copil, D taliile anatomice ale
feţei (înălţim ea 3,5 cm) sînt bine conturate. Are ochii mari, cu pupilele
marcate, nasul pu ţin bor cănat , obra jii bu că laţi, gura cu buze că rnoa se,
bă r bi a mi c ă. Păr ul lung este ordonat aranjat pe frunte în două bucle mari,
jar cosi ţe l e , în onduleuri mici, ac operă urechile tînăr ulu i. Din mijlocul
creştetului se desprinde o fru nză lată, p ar -se, d viţă de vie, element care
ar putea indica p ersonajul ca fiind u n particip<rnt la veselul alai bacchic.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cele două reprezentări plasate spate în spate (în genul capului lui Janus)
sînt despărţite, aşa cum aminteam, printr-o bandă de relief, ce constituie
o prelungire a torţilor. (Fig. 4).
Unguentariul provenit de la Jupa se înscrie în numeroasa şi variata
gamă de ...-ase cu reprezentări antropomorfe, descoperite în Imperiu. Din
lunga lor serie dăm la întîmplare cîteva exemple, ca, de pildă, recipientele găsite la Napoli 5, Colchester6, York 7, Heidelberg8, în provinciile estice romane 9 ş.a., sau în ţara noastră mostrele provenite de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 10, Cluj-Napoca 11 , Bugeac 12 , Micăsasa 13 , Buciumi 41 , Turda15, Barboş 16 etc.
Creaţie a unui meşter olar autohton, acest văscior, găsit în amintita
clădire distrusă de un incendiu, a fost surprins într-un context arheologic
datat la sfîrşitul secolului al II-lea e.n. El constituie o adevărată operă de
artă miniaturală, îmbogăţind patrimoniul descoperirilor de la Tibiscum
cu încă o piesă de certă valoare.
PETRU BONA -

CONSTANTIN POP

UN V ASE ANTHROPOMORPllE DECOUVERT

A JUPA

(Resume)

Les auteurs decrivent et interpretent un \"ase anthropomorphe, de terre cuite,
decouvcrt dans la zone „Pod-Nord", voisince avcc le castre romain de Tibiscum
(aujoud'hui Jupa, dep. de Caraş Severin).
Sur Ies deux faces est represente la tete d'un jeune imberbe (fig. 1-4). Le vase
est un type d'unguentarium et ii a des nombreux analogies en Dacie romaine et
dans l'Empire. Date au fin du ne siecle de n.e .. ii est conserve dans le Musee
departemental d'etnographie et d'histoire locale de Caransebeş (n° inv. 11 131).
5
O. HOider, Die Formen der romischcn Thongefăsse diesseits und jenseits der
Alpen, Stuttgart, 1897, p. 34, pi. XII, 3.
8
J. M. C. Toynbee, Art in Britain undcr tize Romans, Oxford, 1964, p. 405,
pi. XCII, a.
7
Idem, op. cit., p. 408, pi. XCIV, b.
6
B. Heukemes, Romische Kcramik aus Heidelberg, Bonn, 1964, pl. 23, nr. 35 b,
pl. 41, nr. 1.
9
A. Schorgendorfer. Die 1·omerzeitliche Keramik der Ostalpenliinder, Bri.innMunclwn-Wien, 1942, pl. 46, nr. 560 a, pl. 562-564, pl. 566-567.
10
D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured Monuments from Sarmizegetusa, col.
BAR. Oxford, 1979, p. 146, nr. :185, pl. CXXXVII. 385.
11
D. !sac, M. Bărbulescu, in ActaMN, XIII, 1976, p. 179-181, pl. II, 1-2, p. III,
1-2.
12
L. Buzoianu, în Daces ct romains ... , nr. 267.
13
I. Mitro:an, în Daces et romains ... , nr. 237.
14
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, pl. LI, 2-4, pl. LilLIV, 1-2.
5
;
M. Jude, C. Pop, Monumente sculpturale romane în Muzeul de. istorie Turda,
Cluj, 1972, p. 36, nr. 2, pl. XXXIV, 2-3.
16
I. I. Dragomir, în Danubius, VIII-IX, 1979, p. 145-148, fig. 1-2.
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DESCOPERIRI MONETARE DIN SUDUL BANATULUI
(III)*

în cele ce urmează vom prezenta descoperirile rnoncte1re din anii 1981
-1982, care au îmbogăţit colecţiile numismatice ale Muzeului judeţean
de istorie din Reşiţa, constituind în acelaşi timp, importante dovezi alC'
circulaţiei monetare din epoca dacică pînă în secolul al XIV-lcCl pc teritoriul Banatului.
Deşi materialul este restrîns cet număr de piese, în prezentarea sa vom
respecta aceleaşi criterii (cronologic şi alfabetic în cadrul localităţilor) utilizate în primele serii ale cronicii.

I. Monede romane republicane
1. Brebu. In cadrul săpăturilor arheologice din anul 1981, care au dezYăluit vestigiile unei construcţii romane din sec. II-III e.n. 1 , au ieşit la
iveală 6 monede din bronz, foarte corodate, dintre care doar una singură,
în urma operaţiilor de conservare, a putut fi determinată 2 :

C. Vibius Pansa
AE; ax 1; 6,77 g; 22 mm
Nicomedia, 47-46 î.e.n.
cf. \V. H. Waddington, E. Babelon. Th. Reinach, Recueil general des
monnaies greques d'Asie Mineure, Paris, 1910, I, fasc. 3, p. 515, nr. 8
2. ,,Stenca" Liubcovei (corn. Berzasca). Campania arheologică din 1982,
intreprinsă în cadrul fortificaţiei dacice din acest punct:i, a dus la des• Prima parte a cronicii, în SCN, VIII, p. 129-136; a doua parte în Banatica.
VI, 1981, p. 147-151. O parte din monedele descoperite la Tibiscmn, aşezarea civilă,
vor fi publicate de D. Bălănescu, P. Rogozea, în StComC, 1983 (sub tipar).
1
Săpături arheologice conduse de Ovidiu Bozu (MJIR); O. Bozu, în Banatica,
VI, 1981, p. 134. In cadrul acestui articol, moneda a fost prezentată la sugestia noastră,

ca
2

îi

monedă imperială colonială.

Determinarea corectă a fost efectuată de dr. B. Overbeck (Milnchen), căruia
pe această cale.
Săpături arheologice conduse de Marian Gumă (MJIR). Vezi în acest sens,

mulţumim şi
3

\f. Gumă, Cîteva preciz<iri privind cronologia aşez<irii dacice fortif leate de pc
„Stenca" Liubcovei, comunicare la simpozionul „In memoriam Constantini Daico-

viciu", Caransebe!'), 20 martie 1983.
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coperirea primei monede din această importantă staţiune arheologică din
Banat:
C. Naevius Balbus
AR; ax 6; 2,26 g; 16 mm; 800%0, serratus, fragment
Grueber, 2916, Roma, an 81 î.e.n.
Sydenham, 769, Italia, 78-77 î.e.n.
Crawford, 382/1, Roma, 79 i.e.n.

3. Tincova (corn. Sacu). Datorită cercetărilor de teren, au mai fost recuperate încă 16 monede din cadrul tezaurului descoperit în hotarul acestei localităţi, în punctul numit „Valea Radului" 4•

II. Monede romane imperiale
1. „Stenca„ Liubcovei. Alături de denarul roman republican, menţio
nat mai sus, în fortificaţia dacică de pe Stenca - Platou, a mai fost descoperi tă o monedă din bronz:
Augustus, l\'1. Salvius Otho
AE; ax 12; 3,40 g; 25 mm
BMC. I, 226, 7 i.e.n.
RIC, I, 189, 7 î.e.n.
Giard, 699, 7 î.e.n.; urme slabe de
Giard, p. 27, după anul 9 e.n.

III. Monede bizantine

şi

contramarcă

pe avers,

datată,

cf.

feudale

1. Cuptoare (corn. Cornea). In cadrul campanei arheologice 1982, continuată în necropola de pc dealul „Sfogea"5, au fost scoase la
monede din argint:

a.

lumină două

Monedă apuseană

(?), sec. XII 6
AR; ax 11; 0,44 g; 12 mm; 8000/oo

b. Maria ( 1382-1387)
AR; ax 2; 0,19 g; 11 mm; 8000/oo
cf. Unger, I, 442, dar variantă
D. Bi1lănescu, în SCN, VIII. pc. 112. Lotul de 16 monede, prelucrat după
Crawford, nu schimbă datele esenţiale ale tezaurului şi va fi publicat în momentul
recuperării integrale a tezaurului de la Tincova, deoarece există informaţii despre
împrăştierea acestuia în zonă.
5 Săpături arheologice conduse de Ilie Uzum, Ovidiu Bozu. Din colectiv au mai
făcut parte Gh. Lazarovici, A. Oprinescu, G. Trincă. Vezi în acest sens, Ilie Uzum,
4

Raport preliminar cu privire la cercetarea arheologică de la Cuptoare (necropola
medievală),

a XVII-a sesiune naţională de arheologie, Ploieşti, 24-26. martie 1983;
Ilie Uzum, Dumitru Ţeicu, Noi mărturii de cultură şi civilizaţie medievală românească descoperite în campania arheologică, 1982, comunicare la sesiunea „Istoria Banatului, parte integrantă a istoriei naţionale", Reşiţa, 27 octombrie 1982. ·
li Prin bunăvoinţa dr. Eugen Chirilă (Cluj-Napoca), piesa se află în curs de identificare şi va fi reluată in momentul determinării exacte.
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2. Ilidia (corn. Ciclova Română). Săpăturile arheologice din anul 1982
au fost concentrate în punctul „Funii"7, unde a fost surprins un complex
de locuire feudal timpuriu, în cadrul căruia au fost semnalate trei monede
din bronz:
a. Manuil I. Comnenul (1143-1180)
AE; ax 7; 313 g; 25 mm, schifată, perforată
Wroth, II, p. 575, tipul 11
Morrisson, II, p. 714, B:h tip 4, Constantinopol
b. Idem
AE; ax 8; 2,4 7 g; 23 mm; schifată
Morrisson, II, p. 712, B:w tip 1, Constantinopol
c. Bela III (1172-11!1G)
AE; foarte fragmentară
Unger, I, 115
CNH, 101

*

*

*

Materialul monetar prezentat nu ridică probleme deosebite. Considerăm totuşi că piesele de la Brebu (nr. I/l) şi Stenca Liubcovei (nr. II/1)
reţin atenţia în mod special:
I/l. Deocamdată, moneda în discuţie reprezintă o apariţie mai rară,
prin genul de emisiune, dar mai ales prin contextul descoperirii, avînd în
vedere apariţia ei într-un context roman de sec. II-III e.n. Luînd în considerare faptul că asemenea monede sînt foarte rare în Dacia secolului I
î.e.n. precum şi metalul din care este confecţionată, (ceea ce nu ne permite
să presupunem păstrarea ei în circulaţie), înclinăm să credem că moneda
a fost mai degrabă adusă chiar din Asia Mică.
II/l. Moneda din bronz de la Stenca Liubcovei, aşa cum am menţionat,
prezintă o posibilă contramarcă, aparţinînd probabil generalului P. Quinctilius Varus 8 . O descoperire quasi-similară (un as Augustus, M. Maecillius
Tullus, 7 î.e.n., contramarcat probabil în timpul lui Claudius), aparţine
aşezării getice fortificate de la Sprîncenata (jud. Olt) 9 . Piesa de la Stenca
Liubcovei este importantă însă pentru datarea nivelului superior, în cadrul căruia a fost descoperită, în timp ce denarul roman republican datează nivelul inferior al fortificaţiei, căruia îi aparţine.
III. Monedele feudale sînt reprezentate de piese care au circulat frecvent pe teritoriul Banatului. Cele două monede bizantine de la Ilidia - Funii nu sînt singurele exemplare de acest gen descoperite în hotarul localităţii Ilidia 10 şi alături de alte descoperiri semnalate anterior 11 confirm{1
din nou prezenţa monedei bizantine în sud-vestul României.
DANA BĂLĂNESCU
S:'ip:'ituri arheologice conduse de Ilie Uzum, Dumitru Ţeicu. Vezi în acest sens,
I. Uzum, D. Ţeicu, comunicare, Reşiţa, 27.X.1982.
'I J. B. Giard, Catalogue des monnaies de l'Empire Romain
I Auguste Par 1·s
1970, P• 27, 39.
9
C. Preda, M. Butoi, în Thraco-dacica, II, 1981, p. 66/IV.
10
D. Bălănescu, în .':i'CN, VIII, 1984, pc. 23 b.
11
L
t sens, I . s~a b~
, .· .· V rcz1. .rn accs
~au, în _SCN, II,_ 1958, p. 287-297; C. Feneşan, în
< 1 ma, l.J74, p. 108-112; O. Bnlanescu, rn Banatzca, VI, 1981, notele 11 şi 14.
7

I
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DECOUVERTES MONNETAIRES DE SUD DU BANAT

(Resume)

Dans cet ouvrage on continue la presentation des plus recentes decouvertes monnetaires issues pcndant Ies fouilles archeologiques pratiquees entre Ies annees
1981-1982 dans le sud du Banat.
Tirent l'attention la monnaie en bronze de Brebu CI/I). qui constitue une piece
rare, la monnaie en bronze d'Auguste de Stenca Liubcovei (II/I), contramarquee~
apres le 9-eme annee de n.e. et Ies monnaies byzantines d'Ilidia (III/2a, b).
Toutes ces monnaics contribuent a la fixation des limites chronologiques des
complexes dont elles ont ete decouvertes.
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UNELE CARACTERISTICI ALE ZGURILOR
DIN ATELIERELE METALURGICE
DACO-ROMANE ŞI PREFEUDALE
Ca urmare a febrilei activităţi arheologice din ţară, au fost
evidenţă numeroase noi descoperiri de ateliere metalurgice din
tate şi din epoca prefeudală.
Lucrarea de faţă caută să adîncească aspectul metalurgic al

puse în
antichi-

probelor
de zguri şi metale colectate din aceste ateliere şi datate într-un larg interval de timp, începînd din secolul II şi pînă în secolul al XII-lea.
Prin analiza microscopică şi chimică a unui bogat material metalurgic,
format din minereuri şi metale provenind din 10 ateliere, răspîndite pe
teritoriul ţării în puncte diferite şi datate istoric în timpuri diferite, au
rezultat cîteva date interesante care ne-au îngăduit să conturăm unele
caracteristici comune de interes general al acestor materiale metalurgice.

I. Repartizarea zgurilor
Probele analizate de noi provin din următoarele puncte şi secole:
1. Porolissum, cetate romană, corn. Moigrad, jud. Sălaj, sec. II-III.
2. Bologa, castru roman, corn. Poieni, jud. Cluj, sec. II-III.

.
:·

~

;

•;„.. ·:-

.··,

, • r:"
:·_,;

Fi•'.. 1. Ilarta reparti\iei în ţ;1r~1 a atelierelor mctnlurgice claco-romanc ~i prefeudale.
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3. Turda-Potaissa, a,ezare cu explo atări de sare, jud. Cluj ,
sec. II-III.
4. Mediaş, cetate roman ă, Gu ra Cîmpului, jud . Sibiu, sec. II-III.
5. Feldioara-Făgăraş, ca tru roman, jud. Bra . ov, sec. II-III.
6. Ş oşdea , alea Birza ei jud. Cara. - e erin, ec. IV.
7. Gherteniş Valea Bîrza ei, jud . Cara . -Se erin, ec. IV.
8. Ilidia, alea icinicului, la sud de Ora iţa, jud. Caraş-Severin,
sec. IX- XII.
9. Slon, la nord de Văleni i de Munte, jud. Praho a, sec. VII-X.
10. Buco Ploie. ti, jud. Praho a, ec. VIII-X.
c hiţa geo g ra fică a ţării (fig. 1) indică orientati
c le 10 localităţi în
care s-au gă sit probel de zguri, m etale .i minereu ri .

II. Natura

mineralogică

amin reului

a. !n cazul m etalurgi i fi r ului -au folo it ca m aterii prime două tipuri de min r u ri d fi r :
- Limonitul, F 2 0 3 · nH 2 0, d n at u ră diagen tică au sed imentară
(fig . 2).
- M gnetitul, Fe 30 4 , a1u iona r de g n ză m Lasomatică , din zona
zăcă mint lor de 1 Ocna d Fi r, Mina
m li (fig . 3).

Fig. 2. Min r u limonit (n gru) in am st c cu fra m nt
d e c uarţ , f ld spat,
c uar ţi t (alb) . Castrul Feldioara-Făgă
raş .
1ărit d
30X . Lumină transmi ă.

Fig. 3. Mi n r u magn titic ( cen uşi u-alb,
ntrul transformat prin oxidare parţia lă în magh mi.t (î'-Fe 20 3) (alb, perif ri c). Gh e rte ni ş-V. Bîrzavei, R eşiţa.
Mărit d
50 X. Lumină reflectată.

b. In cazul rn ta lurgi i n f roaselor, materia primă este mai diversificată:

- sulfuril polimeta lic primare: calcopirit (CuFeS 2), galenit (PbS),
sfaleri t (Zn ) ·
- mineral 1 din zona d oxidaţie a sulfurilor: cuprit (Cu 20), tenorit
(CuO), malachit (Cu 2[(0H)zC0 3]) pentru cupru; cerssit (PbC0 3}, anglesit
(PbS0 4) p entru plumb; smithsonit (ZnS0 4 ), respectiv calamina (Zn 4 [(0H)z
Si20 7 ] · H 20) pentru zinc;
- min ralele din zona de cementaţie a sulfurilor prima~e: cupru n ativ (Cu), calcosinul (Cu 2S), covelinul (CuS), bornitul (Cu 5 FeS 4), pen tru
cupr u ;
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- p entru o bţinerea staniului m etalic s-a folosit ca minereu cassiteritul (Sn0 2), u n produ natural de g e neză pegmatitică-pneum atoli tic ă .

III. Procesllll metalurgic
Acesta constă în reacţii de red u cere ş i d e zgurificare a minereului la
temper a turi înalte, plecînd în cazul fierului d la un a m estec
(„ .a rjă" ) de minereu, fondant, red u căt or, la car e se adaugă u n ge nerator
de căldură , în cazul d e f aţă tot cărbunele de lemn (mangalul).
Fazele de reacţi e sînt:
a . Încălzirea sarj ei şi disociaţia termică a limonitului cu formarea
hema titului (Fe 2 0 3) :
(1)

b . Urmează apoi, prin creş terea temperaturii, o disoci aţie termică a
h ematitului cu tran sformarea lui în m agnetit şi degajare de oxigen:
3Fe 20 3 =2Fe 30 4 + 1/2 0 2
(2)

4'""-"'----------.,.---..~~

Fe

5

-o ţet--

1)

15

20

c

(%ator.1iCX'l

Fig. 5. OiogJarna de f\lm Fe·C
(după

Fig. 4. Minereu cu calcopirit (alb) ş i sfalerit ( ce nuşiu in granulele albe), dintr-o
zgură parţial intrată în reacţie (fond cenuşiu-negru) . Cetatea Porolissum.
Măr i t
de 100 X. Lumină refle ctată.

Ruer-Goerens etc .)

Fig. 5. Diagrama de faze Fe-C
(după Ruer-Goerens etc.) .

c. Acum intră în scenă fondantul care în toate cazurile este bioxidul
de siliciu, sub diferitele sale form e ca d e ex. cuarţ, cuarţit, silex etc.
~cest~ intră în reacţie cu magnetitul pentru a da naştere la silicaţii de
fier bivalent în prezenţa carbonului reduoător, în următoarele trei etap :
Fea04 + C= JFeO + co
.
960°c
.
F e O + s 10 2=
FeS10 3 (h ipersten, clinohipersten)
2Feo +sl'0 2-- 1205
--~ Fe 2s i o 4 (fayalit)
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Aceşti silicaţi împreună cu FeO (wlistitul) formează topituri . i deci
mediul propice pentru reducerea în continuare a compuşilor d fier p entru a genera fierul metalic ca aliaj bina r de fier şi carbon după cuaţia:

2Fe0 + 3C

1141°C
4,2°/ o C

Fe-C + 200

(6)

Alia jul interstiţial Fe-C are punctul eu tectic situat la 11':!:7°C şi un
de carbon de 4,2D/o (compoziţie eutectică), cu 389°C mai coborît
decît al fi rului pur (1 536°C, fig. 4/6).
!n final se ajunge la un i tem de faze di tinete sub raport chimic,
form a te din o ivin, pirox ni fi r-carbon d ar totodată d tul d vîscos ca
să nu fie posibilă o eparar completă a componenţilor.
c a. tă realitat
se obser ă clar din coexist nţa în zguri atît a ilica ilor olivin o-piroxenici
cît ş i a fierului ,i a magn titului în form d ndritic
au d sferul e
(fig. 6-8).
Fig. 6 şi 7 sînt repr zenlative ;i
ner l în ilu trare
c tor ompoziţii
i structuri-tex uri sp cific p ntru metalu rgia r murilor tr cu t .
Fig. 8 prezintă ac ia i situ ţi d · r în lu m ină tr n . misă pri ntr-o s cţi un
ubţir e de zg u ră , p u nînd în < id nţă form I
pri matic al silicaţilor
transp r nţi i d ndritel opace d fier-ca rbon s u m gn ti t.
!n cazul nef roa lor upru, plumb, zinc i taniu, r acţiil de zgurifi care-r du c re rămîn în principiu acel aş i, ari ză doar condiţiile de lucru, de eni m ai u
din cauza t mper urilor d lucru mult mai scă
zute la n feroa e. C x mplu r dăm r acţia la alcopirit:
conţinut

u FeS:!+ c+ i0 2 sub ioooc Cu+F

iO +C02+2 0 2

(1)

Zgur rezultată st tot oli ino-pirox ni ă, f ro să. R acţii analoage
u loc ) în
zul min r ului pr z nt
ox id,
rbonat te.

I . Chiini mul zgurilor
at

d
naliză chimică a inci zgu ri pro nind din diferite
ntichita t (ta b 1 1) r zultă un conţinut de silic Si0 2 mai

Fig. . Fi r şi ma gne tit d ndritic şi
globular (alb) intr-o zg ură olivino-piroxinică
( cen uşi u şi n eg ru).
Castrul
F ldioara - Făgăra ş. Mărit de 150 X .

Fig. 7. Fier ş i magnetit în agregate dendritice (alb) in cluse într-o matrice de
silicaţi de fier (negru-gri). Castrul Feldioa ra - Fă găraş . Mărit de 150X. Lu-

Lumină refle ctată.

mină reflectată.
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mic decît c 1 nec sar transformări i integrale a fierului în olivin-pirox n
(19- 25°). Aceasta îns eamnă că rămîn e o cantitate de fi er metal necombinată, inclu s ă în zgu r ă în for mă de elem ent, fa pt confirmat pe cale microsc opică (fi g. 6-8 ).
Din datele aceluia .i tabel 1 se mai vede ca in compon nţa zgu rilor
mai intră cantităţri. subordonate de Mg, M n, Ca şi alcaline, după cu m ş1
Tab el l

a zgurilor în

Comp oz i ţ i a ch i m i că

Ox izi
O'
o

Si0 2
T i02
Al20 3
Fe 20 3
Mn O
IgO
Ca O
Ka20
K zO

s

E

FeO
total
Fe
P.C."

Fig. 8.
cu sa u

1
668 p

23,69
0,16
6,57
-17,55
0,25
1.17
9,76
0,40
3,00
0,41
92,96
42,80
32,25

-

2

678 /P

26,74
0,26
6, 19
59,73
0,75
0,92
3,95
0,3-1
0.49
1,40
100,73
53,76
42,09
-

~/o

gr eu ta te

3
684/P

4
Z1

0,2-l
19,56
5,66
65,92
0,21
0,77
-!,23
0, 20
1,14
0.51
98.43
59,33
45,07

29.65
10,28
53,61

-

O,IJ
0,-!0
3,22
1,20
1,48
0,0 1
99 ,98
48,30
48,24

-

5
Z3

15,39
6,32
68 ,48
0,65
1,20
3.64
0,92
1,20
0,03
98,83
62,0
61,62
1,08

Zgur ă oli v ino-piro xen ică cu t ex tu ra în c ruci ş ată (cenuşiu d e diferite nuanţe,
fără clivaj ). P ori (al b) de diferite mărimi. Fier ş i magne tit dendritic (negru)
incluse în matrice de silica ţ i. Mărit de 30X. Lumină tra n smisă .

ca ntităţi remarcabile de alumină (Al 20 2 , sub 100;0). Metalele bi valen te
amintite mai sus substituie di adoch fi erul bival nt din fayali t şi hipersten.
Jn anu mi te cazu r i, ac l aş i r ol le r evine ş i elemen telor alcaline. La rîndul
să u alum ini ul poate su bstitui p arţia l siliciul în configuraţia sa tetraedrică.
În toate cazu rile, subs titui rea are loc de preferinţă în reţeaua piroxenică,
mai adecvată prin posi bilităţile pe car e le oferă o s tru ctură de inosilicaţi
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sau catenară, comparativ cu cea de nesilicaţi ai olivinului fayalit. Se forîn oonsecinţă piroxeni de tip augitic cu aluminiu în reţea sau
piroxeni de tip akmi tic cu alcaline.
ln final vor apare în zguri, în cantităţi preponderente, compuşi
olivinici, în speţă fayalit şi compuşi piroxenici, hipersten şi clinohipersten
(respectiv ferrosilit şi clinoferrosilit, după nomenclatura uzuală în metalurgie), iar în cantităţi subordonate se vor putea forma piroxeni de tip
augitic sau (şi) akmitic.
mează

SiO,

..,,
'

I"
I

'

~ ~-·L.-~~~~~~~--~~~~--~........-M1?0~Mr,J~
2
~O·CoO•K,O•
~I

~-

Fig. 9. Diagrama

ternară

.. ·----=~~ . .

a zgurilor metalurgice daco-romane

..

-„ .... ·.... , . . . ~

şi

prefeudale.

lnterprctind datele de analiză chimică (tabel 1) în această accepţiune,
rezultă trei coordonate reprezentative: Si0 2 , Al 2 0 3 şi FeO pentru zgurile
analizate, care ne permit reprezentarea grafică (fig. 9) a celor 5 zguri, pe
baza valorilor din tabelul 2. Punctele rezultate se situează în diagrama
ternară SiO:_o-Al 20:;-Fe0 în vecinătatea laturii SiO.,-FeO ca urmare a
rolului decisiv pc care îl au în procesul metalurgic- minereul de fier şi
fondantul silicios.
Tabel 2.

Coordonatele ternare ale zgurilor
Oxizi
O/o

molare

Si0 2
Al 20 3
FeO +
MnO +etc.
E
O/oFe în exces

2

I

1
668/P

67e'P

31,4
5,0

33,0
5,0

25,0
4,0

49,32
10,08

32,02
7,28

63,6
100,0
28,0

62,0
100,0
26,0

71,60
100,0
42

40,60
100,0

60,70
100,0
21,4

3
68~/P
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Analiza ch imică a unui eşantion de bronz de la Porolissum (proba
129/1980, P .) pune în evidenţă atît componenţii normali ai bronzului, deci
cu prul şi staniul cît ş i elementele plumb şi zinc care sînt elementele înoţitoare n aturale sau paragenetice ale cuprului (tabel 3). Acest fapt ne
î ndreptăţeşte s ă afirmăm cu certitudine că minereul folosit la Porolissum
de r ivă din u n ul din zăcămintele plimetalice din regiune.
Tab el 3
Compoziţia

Elemente:

Ofit

cu

61,32

I

bronzului de la Porolissum

Sn

Pb

Zn

Ag

As

10

11,28

1,38

0,3

0,3

Sb

I

urme

V. Calitatea metalului
Din cauza se parărilor incomplete ale produselor de reacţie: Fe-C,
magnetit, s ilicaţi, rezultă un fier brut care trebuie prelucrat în continuare
şi va fi supus astfel la tratamente termice, chimice şi mecanice ulter ioar e. Prin aceste prelucrări se urmă rea varierea conţinutului de carbon
din com poziţi a metalului cît şi îndepărtarea cît mai completă a zgurii
încorporate, formată din silicaţii olivio-piroxenici amintiţi mai sus, la
care se mai adaugă numeroase incluziuni 'd e cărb u ne de lemn şi de fond ant în exces (fig. 10).

Fig. 10. Fier br ut, granular (a lb) cu nume roase impurităţi de grafit, cementit, fragm ente de zg ură (negru şi ce nuşiu) . Cetatea P oroliss um . M ă rit de 150X . Lumină
r eflecta tă .

VI. Prelucrarea fierului brut
Prin prelucrarea aliajului Fe--C se obţineau sorturile: oţel, fier moale
(forj abil) şi fonte albe sau negre, avînd fiecare sort proprietăţi caracteristice şi dom en ii de a plicaţi e bine cu noscute.
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Prelucrarea fierului implica o muncă laborioasă cît mai ales o experienţă si o pricepere deosebită de specialist. Meseria de faur era dificilă
si dobî~direa tuturor cunoştinţelor necesare stăpînirii ei cerea timp şi
~ai ales o experienţă moştenită
pirică, cultivată în limitele unor

din tată în fiu, ca orice îndeletnicire embresle.

VII. Don1eniile de prelucrare
Din vastul domeniu de aplicare a metalurgiei fierului, cunoscut la noi
prin nenumăratele vestigii şi probe grăitoare culese şi păstrate cu grijă
de arheologi de pe întreg teritoriul ţării, se vede că străvechii fauri
ştiau să se achite cu competenţă şi dăruire în arta producerii, a valorificării fierului şi a aliajelor neferoase.
Utilizările din antichitate şi epoca prefeudală sînt multiple şi pretenţioase, dovedindu-se astfel atît calităţile superioare şi specifice ale metalului produs în atelierele din vechime cit şi predominarea cantitativă a
fierului asupra neferoaselor în următoarele trei domenii:
I. Obiecte casnice: cuţite, tacîmuri, piroane, cuie, caiele, ace, ţîţîni,
închizători etc.
2. Unelte agricole şi artizanale: seceri, coase, pluguri, grape, ciocane,
nicovale, baroase, undiţe, dălţi etc.
3. Arme de luptă: săbii, spade, săgeţi, vîrfuri de lănci etc .

„

•

*

Procedeul metalurgic de reducere-zgurificare aplicat în antichitate şi
în prefeudal era simplu, universal şi uşor de realizat prin utilizarea unei
părţi a minereului de fier pentru formarea topiturii de silicaţi fuzibili la
temperaturi relativ scăzute (1 200°C) şi pentru elaborarea fierului metalic
brut din restul minereului.
Metoda a rămas valabilă multe secole de-a rîndul. Noi am regăsit-o
neschimbată pînă în secolul XII, constatînd astfel continuitatea acestor
îndeletniciri metalurgice pe meleagurile carpato-dunărene-pontice.
Aceeaşi metodă a zgurificării olivino-piroxenice se aplica şi la minereurile neferoase de cupru, plumb, zinc şi staniu, doar cu unele variaţii
tehnice, adaptate la specificul acestora şi anume: operarea reacţiilor de
~·educere-zgurificare în creuzete ceramice refractare aşezate în serie în
cuptoare orizontale, cu vatră şi boltă.
Un rol deosebit de important în ansamblul operaţiilor metalurgice
revine fazei de prelucrare a ferului brut în vederea realizării unor sortimente variate şi de calitate, solicitate în trei domenii principale: casnic,
Clgricol-artizanal şi militnr.
EUGEN STOICOVICI
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DES SCORIES DES ATELIERS
METALLURGIQUES DACO-ROMAINES ET PREFEODAUX
(Re sume)

Parmi Ies nombreuses decouvertes archeologiques r«i:?alisees recemment sur le
teritoire de natre pays, on compte meme Ies 10 localites specialises en activites metalurgiques mentionnes dans le travail expose. Les ateliers metallurgiques envisages
ont ete date comme appartenan a }'intervale d'entre et le douzieme siecle et elles se
trouvent a Porolissum, Bologa, Turda, Mediaş, Feldioara, Soşdea, Gherteniş, Ilidia,
Bucov et Slon.
En ce qui concerne la metallurgie du fer, Ies matieres premieres employees ont
ete, premierement, des concretions limmoniteux formes par l'oxidation des sulfures
polymetaliques trouves a la surface (nommes „le chapeau de fer"), ou au deuxieme
rang, Ies concretions ferrugineaux-grezende limmonite des sables sedimentaux.
Les sources de matieres premieres limmoniteux, riches en fer, se trouvent dans
la proximite des ateliers.
Au cas des localites Şosdea et Gherteniş de la valle de Birzava on a employe
la magnetite d'origine metasomathique, originaire des environs de la localite de
Ocna de Fier, apporte comme granier alluvionaire.
Dans ce mill~nanaire activitc metallurgique, le processus principal de la mcttalurgie du fer et des nonferreux consiste dans la reduction de minerali simultanement avec la trcmsformations d'une partie du meme minerai dans le scorie silicieux
avec des nombreuses inclusions de dentrites mctalliques ou magnetitique.
Pas de fer brut obtenu par ce processus etait soumis a des traitements thermiquc,
chimiques et mecaniques qui le transformainet dans des varietes d'acier, de fer
forje et de fontes utilisables dans Ies domaines domestiques, agricole-artisanal et
militaire.
Dans la mctallurgie des nonL'reux, Ies minerais polymetalliques provenant des
zones d'oxiclation, cementation des giscment et apres leurs reduction et transformation on obtcnait - dans Ies crcuscts rdractaires et dans des fourneaux a reverberation - Ies elements Pb, Zn, Sn, Cu, ou des alliagcs de bronze en mclange avec
Zn et Pb.
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LOCUIRILE MEDIEVALE DE LA
GORNEA - ZOMONITE*
'
(corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin)
în împrejurimile satului Gornea din Clisura de Sus, printre locurile
lmpresionant de numeroase care conservă vestigiile unor vremuri de mult
apuse 1, terasa numită de localnici Zomoniţe, deşi mai recent investigată,
reprezintă, se pare, unul dintre cele mai interesante şi semnificative obiective de arheologie feudală cunoscute în zonă:?. Atenţia asupra sa ne-a
fost atrasă, în vara anului 1973, de către lucrătorii unei cărămidării deschise anterior la cca 3 km distanţă, spre sud de vatra actuală a Gornii.
Aceştia au adunat de la Zomoniţe, semnalîndu-ne, o importantă cantitate
dL· urme materiale, scoase la lumină cu prilejul excavaţiilor întreprinse
iwntru obţinerea lutului3.
, În vederea localizării pe teren a noului obiectiv, menţionăm că se
situează în partea dreaptă a văii Cameniţei. Toponimicul Zomoniţe indidndu-ne, de fapt, lunca joasă a acesteia care se întinde din preajma Podului Păzărişte4, în amonte, cca 1 300-1 500 m pe direcţia nord. La sud
~i spre vest, terasa se învecinează cu punctele de mare interes arheologic: Cotul Tomii 5 , Căuniţa de Sus 6 şi Tîrchevişte 7 , semnalate şi cercetate
anterior. Spre est, dincolo de pîrîul Cameniţa, lunca este întreruptă din
cauza versantului abrupt al dealului Păzări,<;tc 8 , care se înalţă, chiar de
la marginea apei dominînd întreg peisajul înconjurător. Două viituri
c·onsecutive, în anii 1911-1912, însoţite de puternice inundaţii - gor• Rezultatele preliminare ale cercetărilor de la Gornea-Zomoniţe au format
obiectul comunicării: Ilie Uzum, Locuirea prefeudală şi feudală timpurie de ln
Gornea-Zomoniţe <corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin), prezentată la sesiunea şt1in
ţifică de la Muzeul Banatului, Timişoara, 5-6 mai 1979.
1
Ilie Uzum, Gh. Lazarovici, Ion Dragomir, în Banalica, II, 1973, p. 413-416.
2
I. Uzum şi Gh. Lazarovici, Crisia, 1974, p. 49.
3
Ibidem; merite în semnalarea acestui obiectiv revin învătătorului Ion Drago:-nir din Gornea, care a adunat la Zomoniţe fragmentP de ceramică feudală, încă din
anii 1968-1970, pe cînd se executau săpături de salvare în hotarul localitjţii Gornea.
4
I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, op. cit., p. 408; vezi şi I. Uzuro, Gh.
Lazarovici, op. cit., p. 4!).
5
Obiectiv necercetat, acoperit în prezent în, bună parte, de apele Lacului de
i!cumulare Porţile de Fier. A fost semnalat, de asemenea de Ion Dragomir.
8
I. Uzum, în Crisia, 1974, p. 39-42; I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir op.
cit., p. 405; intre anii 1968-1970 s-au executat săpături de salvare întrerupte în
perioada 1970-1972. In vara anului 1973, cercetările au fost reluate.
7
I. Uzum, in Banatica, III, 1975, p. 131-143.
8
I. Uzum, în Tibiscus, III, Timişoara, 1974, p. 159-161; I. Uzum, Gh. Lazaro·.-ici, I. Dragomir, op. cit., p. 408; I. Uzum, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 50.
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nenţii mai vîrstnici amintindu-şi de ele, povestesc ca despre „potop"
au acoperit lunca Zomoniţelor, lăsînd în urmă depuneri aluvionare ce
ating, în anumite locuri, grosimea de 0,40-0,50 m. Sterile, din punct de
vedere arheologic, depunerile de mîl au acoperit un strat de pămînt de
culoare brună unde, după ce au fost executate sondaje de verificare s-au
găsit mai multe obiecte, datate relativ recent, către sfîrşitul epocii moderne - fragmente ceramice, piroane, piese de car sau de la căruţă, menţionăm între ele şi descoperirea unei monede din anul 1897 care!
confirmă relatările localnicilor cu privire la inundaţiile amintite.
La începutul verii anului 1973, după inaugurarea săpăturilor sistematice, de amploare, pe terasa mijlocie a Dunării de la Căuniţa de Sus 9 , lucrătorii cărămidăriei din Zomoniţe ne-au informat că în gropile deschise
de ei pe terasă, de la o adîncime de peste un metru au fost scoase fragmente de vase din lut, pietre arse, bucăţi din zgură de fier, precum şi o
importantă cantitate de oseminte 10 . Din această cauză a fost întreprinsă
prima intervenţie de salvare în zonă, începută prin îndreptarea marginilor de la gropile lutăriei şi continuată prin deschiderea unei casete, în
partea de nord-est a cărămidăriei - precizată în funcţie de stadiul lucră
rilor de exploatare la momentul respectiv.
Primul rezultat s-a con~retizat în delimitarea unui complex de locuire
cu formă rectangulară şi dimensiunile de 2,60X1,80 X 0,60 m. Practic, a
fost identificată existenţa unui semibordei (notat în plan B,), puţin adîncit, cu laturile drepte şi colţurile uşor rotunjite. Pereţii de pe latura de
sud a complexului erau aproape verticali, în timp ce pe latura de nord
se prezentau uşor înclinaţi. Trebuie precizat că prin săparea acestui complex a fost străpuns, încă din vechime, un strat de cultură gros de 1015 cm, în care s-au descoperit oase de animale şi fragmente ceramice
databile, pe baza analogiilor, în secolele VIII-X 11 • Din umplutura locuinţei au fost recoltate alte materiale arheologice: obiecte de fier, oase
de animale şi fragmente ceramice. In colţul de nord al aceluiaşi complex
s-au identificat resturile unei instalaţii de foc. Tot în acest sector au fost
găsite o strachină întregibilă şi un „căţel de foc", făcut din lut, de mari
dimensiuni, avînd o formă piramidală cu baza pătrată şi cu o perforaţie
la vîrf. Cu toate că partea vestică a locuinţei era aproape complet distrusă de cărămidărie, c0le trei laturi păstrate, pe dimensiunile menţionate
mai sus, ne-au permis să-i determinăm forma rectangulară.
Mai spre sud, la cca 10 m distanţă, pe direcţia vechiului drum al Gornii s-a identificat un cuptor cercetat „in situ". Prin săpături, în faţa gurii
acestei instalaţii de foc a fost delimitată o groapă uşor alungită spre nord,
pentru a facilita accesul la cuptor. în umplutura gropii s-au găsit, de
asemenea, fragmente ceramice, oase şi cărbune. După cum se pare cuptorul astfel semnalat aparţinea unui complex de locuire distrus, în mare
parte, prin săpăturile de exploatare a lutului. Desigur, că şi fragmentele
ceramice găsite în apropierea acestui cuptor, puteau să aparţină complc9 Ibidem, p. -:19. Cu ocazia reluării săpăturilor sistematice la Căuniţa de Su~.
chiar in vara anului 1973 au fost semnalate încă cinci complexe de locuinţă; Gh.
Lazarovici, I. Uzum, M. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 433 se referă la extinderea
lucrărilor şi în zona de est a terasei.
10
I. Uzum, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 49.
11
Se pare că noua locUire identificată la Zomoniţe, continu.:'i, în timp, aşeza.rea
prefeudală de la Căuniţa de Sus datatJ în secolele VII-VIII.
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xului respectiv. Prin întregire, cîteva dintre ele permit chiar reconstituirea unor forme tipice de vase uzuale. După factură şi ornamente, această
ceramică se încadrează, aproximativ în secolele XI-XIII-lea, fiind, în
orice caz, mai tîrzie decît ceramica provenită din semibordeiul nr. 1 (B1),
lucrată, în parte la roată, în parte cu mîna 12 •
Doar la un metru distanţă de cuptorul prezentat mai sus a fost descoperit un mormînt. Din păcate, în jurul său nu s-au găsit nici un fel de
obiecte de inventar funerar, iar fragmentele ceramice semnalate în groapa
mormîntului nu aparţin acestuia. Ele se pot data în secolele VIII-X şi
fac parte, în mod cert, din stratul de cultură deranjat prin săparea gropii
funerare 13 .
In anul următor, 1974, amplificarea excavaţiilor de la Zomoniţe, a impus extinderea săpăturilor de salvare în zona ce urma să fie afectată de
noile lucrări. Astfel, au fost deschise alte două secţiuni (notate în plan
5 1 şi S 2), fiecare cu dimensiunile de 30 X 2 m. De-a lungul secţiunii
S 1/1974 au fost delimitate cîteva complexe arheologice: două locuinţe
adîncite (notate; B 2 şi B 3 ); două gropi menajere (notate pe plan: G 1 şi G 2);
in sfîrşit, a apărut o grupare de pietre al cărei rost nu se poate preciza.
Menţionăm că printre pietre s-au găsit şi cîteva fragmente ceramice.
Trasată aproape paralel cu prima secţiune şi cea de-a doua S 2/197 4, a prilejuit delimitarea a două locuinţe adîncite (notate: B 4 şi B 5) şi a trei gropi
menajere (notate: G~, G 4 şi G 5 ).
În toamna aceluiaşi an s-a trecut la prelungirea secţiunii S 2/197 4, fiind
deschise mai multe casete pentru prepararea complexelor semnalate. În
zona locuinţei B 4 a fost săpată o suprafaţă de 5 X 5 m, pentru delimitarea
acestui complex, în apropierea lui fiind surprins şi un alt complex notat
în plan B 6 . De-a lungul anului 1975 exploatarea lutului a ameninţat să
cuprindă un front larg de aproape 100 m, afectînd întreaga terasă a Zorrwniţei pînă în apropierea promontoriului numit Tîrchevişte. Motiv pentru care cercetările arheologice s-au extins spre partea nord-vestică prin
alte două secţiuni orientate în direcţia nord-sud. Secţiunea 8 3 /1975 (cu
dimensiunile de 40 X 2 X 0,80 m) se plasează la 30 m spre nord de marginea drumului vechi, amintit mai sus. Cealaltă secţiune, 8 4/1975, de dimensiuni ceva mai reduse (32X2X1 m) era paralelă cu prima, avînd capătul de sud foarte apropiat de capătul secţiunii menţionate.
Ulterior, în anii 1976-1977, investigaţiile de la Zomoniţe au continuat exclusiv sub forma intervenţiilor de salvare. Zilnic s-a impus supravegherea evoluţiei lucrărilor în cărămidărie, ba chiar oprirea lor, atunci
cînd semnalarea unor complexe arheologice noi impunea săpături de salYare.
Pornind de la asemenea situaţii concrete au fost deschise încă cinci
C',asete şi două secţiuni: S 5 (cu dimensiunile de 20X1 m) şi S 0 (de 10 X
X 1X1 m). Cu acest prilej au fost identificate alte nouă complexe arheologice reprezentate de: trei locuinţe adîncite (semibordee); cinci gropi
Pentru complexele datate în sec. VIII-IX sau IX-X, statistica ceramicii oferă
cca. 60-65% ceramică lucrată la roată, cca. 35-40% ceramică
lucrată cu mina.
13
Asemenea morminte izolate au mai apărut şi în aşezările cercetate la GorneaŢărmuri (1969) şi Căuniţa de Sus (1977); In acest sens vezi şi I. Uzum, în Banatica,
I V, Reşiţa, 1977, p. 217 şi nota 20.
12

următoarea situaţie:
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menajere; şi o vatră de foc. La est şi la nord de c~ră~idărie, în se~ţiun}le
deschise au fost surprinse, de asemenea, cele doua nivele de locuire distincte, deja semnalate de noi şi corespunzătoare secolelor VIII-X, respectiv XI-XIII.

I. Descrierea complexelor arheologice
A. Complexele de locuire
l. Locuinţa nr. 1 (în plan B 1) de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. A fost semnalată în colţul nord-estic al cărămidăriei şi delimitată în
vara anului 1973. Pe baza materialului arheologic este datată din secolele
XII-XIII.
2. Locuinţa nr. 2 (B 2). A\'ea o formă ovală cu groapa uşor albiată şi
axa orientată pe direcţia nord-est-sud-vest. Dimensiunile celor două axe
erau de 4,60 X 2,90 m, locuinţa fiind adîncită pînă la 0,80 m de la baza
stratului de cultură actuală. In interior nu s,-au găsit urme de la instalaţii de foc. Complexul semnalat în anul 1974 a fost cercetat în secţiu
nea S 1 (carourile 17-20) şi parţial printr-o casetă deschisă pe latura
·vestică a secţiunii S 2 •
3. Locuinţa nr. 3 (BJ. Asca formă rectangulară cu dimensiunile de
2,50 X 1,80 X 0,35 m, fiind orientată cu latura lungă pe direcţia est-vest.
In colţul estic, în peretele locuinţei era cuptorită o instalaţie pentru foc.
Complexul de locuire a fost identificat şi cercetat în anul 1974 în secţiu
nea S 1 (carourile 10-12).
4. Locuinţa nr. 4 (B 4). De formă ovoidală, cu fundul albiat avea axcc
lungă orientată pe direcţia est-\.~st. Dimensiunile ei se apropie de cel~
ale complexului B 2 , fiind: 3,75X3X0,80 m. Pe podina locuinţei era depus.
un strat de cărbune şi pămînt gălbui în care s-au găsit diferite materiale
arheologice, ca: fragmente ceramice şi fragmente de brăţări din sticlă.
In colţul sud-estic s-a observat o îngrămădire de pietre al cărei rost
f' greu de precizat. Complexul a fost cercetat în anul 1974 în secţiunea S:.!'
(carourile 5,80-8,90 m).
5. Locuinţa nr. 5 (B 5 ). Tot în anul 1974, în caseta deschisă pentru delimitarea locuinţei B 2 - între secţiunea S 1 şi latura de vest a secţiunii S 2
a fost surprins încă un complex, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 2,50Xl,60X0,40 m. Axa lungă era orientată pe
direcţia est-vest.
6. Locuinţa nr. 6 (B 6 ). In acelaşi an în suprafaţa deschisă cu ocazia
cercetării locuinţei B 4 a fost semnalată încă o locuinţă. De formă rectangulară aceasta avea dimensiunile de 3,75 X 2,30 X 0,40 m, fiind orientata
pe direcţia nord-est-sud-vest.
7. Locuinţa nr. 7a (B;a). Identificată, de asemenea, în toamna anului
1974 (într-o campanie consecutivă organizată în acelaşi an) această locuinţă avea o formă ovoidală cu capătul ascuţit spre sud-est, orientarea
sa generală fiind pe direcţia NV-SE. Dimensiunile erau de 3,60 X 2 X
X0,40 m.
8. Locuinţa nr. 7 (B 7 ). A fost cercetată cu un an mai tîrziu, în 197~.
cînd s-a procedat şi la numerotarea locuinţei amintite anterior (7a). Noul

-
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complex de locuire are o formă rectangulară cu dimensiunile de 3,2S X
.X 2,30 X 0,45 m. Colţurile sale erau rotunjite şi după cum s-a putut observa era orientat pe direcţia NE-SV. La cca un metru distanţă de colţul
estic al acestei locuinţe s-a găsit o instalaţie de foc. In interiorul complexului, ca şi în jurul său, au fost descoperite pe lingă numeroase fragmente ceramice şi aproximativ 35 kg de zgură de fier. Tot în această locuinţă s-a găsit şi o statuetă de bronz care, după tehnică şi factură, aparţinea epocii romane 14 .
9. Locuinţa nr. 8 (B 8 ). Cu cercetarea acestui complex s-a încheiat seria
locuinţelor semnalate în anul 1974. Locuinţa avea o formă de pară, observîndu-se o uşoară alungire pe direcţia NV-SE. Dimensiunile sale au fost
de 3,90 X 1, 7 5 X 0,40 m. Materialul arheologic - printre altele şi numeroase tipsii fragmentare - pare a fi mai timpuriu decît cel descoperit cu
ocazia cercetării celorlalte complexe de locuire, descrise mai sus.
10. Locuinţa nr. 9 (B 15 ). A fost identificată şi semnalată în cursul anului 1976. Noul complex de locuire avea formă ovală cu un cot rotunjit.
Dimensiunile sale sînt de 3X1,70 X 0,50 m.
11. Locuinţa nr. 10 (B 16 ). A fost cercetată arheologic tot în anul 1976,
cu ocazia săpăturilor de exploatare pentru cărămidărie. Complexul avea
o formă ovală, alungită, cu dimensiunile de 3X1,60 X 0,30 m.
12. Locuinţa nr. 11 (B 20 ). De formă ovală, cu dimensiunile de 2,70X
X 1,60 X 0,15 m a fost semnalată în acelaşi an, 1976. În centrul ei, foarte
puţin auîncit, a fost identificată o vatră cu formă de potcoavă, delimitată
prin pietre.
B. Gropile menajere

Pe parcursul cercetărilor au fost puse în evidenţă şi 12 gropi menajere, notate în ordinea descoperirii de la G 1 la G 12 . Acestea se diferenţiază
uneori ca formă, dar mai ales ca dimensiuni, de la gropile care nu depă
şesc adîncimea şi diametrul de 0,50 m, pînă la cele apropiate de mărimea
unor complexe de locuire. Menţionăm că în toate gropile pe care le enumerăm mai jos, pe lîngă resturi menajere obişnuite s-au găsit şi diferite
obiecte, destul de interesante, pe care le vom menţiona cînd va fi cazul.
1. Groapa nr. 1 (G 1). Semnalată în vara anului 1974 (Si, caroul 14,6015,30 m) este o groapă de mici dimensiuni cu marginile rotunjite, avînd
diametrul de 0,60 m şi adîncimea de numai 0,35-0,40 m. Din ea provin
fragmentele unei vetre de foc portative.
2. Groapa nr. 2 (G 2 ). A fost delimitată tot în S 1 /1974 (caroul 24-26 m).
Forma ei ovoidală avea partea ascuţită îndreptată spre est. Dimensiunile
gropii sînt: diametrul de 0,80 m, iar adîncimea de 0,30 m.
3. Groapa nr. 3 (G ). A fost cercetată în s'.,/1974 (caroul 14,60-17,65 m).
Prezintă, de asemenea, o formă ovoidală însă, de data aceasta, cu vîrful
îndreptat spre vest. In groapă s-au găsit cîteva fragmente ceramice databile în secolele XII-XIII şi mai multe pietre. Dimensiuni: 1,80X1,40 m
şi o adîncime de 0,40 m.
4. Groapa nr. 4 (G 4). Atinge aproape tangenţial profilul vestic al secţiunii S2/197 4, în zona metrului 12. De formă rotundă, groapa are dia14

Constantin Pop, Ilie Uzum, în Banatica, VI, Reşiţa, 1981, p. 137-140.
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metrul 0,60 m şi adîncimea de 0,50 m. în umplutură s-au găsit fragmente
ceramice, fragmente de oase şi pietre arse.
5. Groapa nr. 5 (G 5 ). A fost semnalată spre nord, în imediata apropiere a complexului de locuire B,1. Această groapă s-a putut delimita, de
asemenea, în S 2/1974 şi intră parţial în profilul estic al secţiunii. De formă
ovală, cu axa lungă îndreptată pe direcţia nord-vest-sud-est, complexul
G 5 are dimensiunile de 1,60X1,20 X 0,60 m.
6. Groapa nr. 6 (G 6 ). A fost delimitată în zona complexului de locuire
B 1 /1973 la distanţă de 1,70 m spre vest de latura vestică a secţiunii
S 2/1974. Groapa de formă rotundă are diametrul de 0,80 m.
7. Groapa nr. 7 (G 7 ). A fost semnalată la circa 38 m, spre nord de capătul secţiunii S 2 il974, fiind delimitată în excavaţiile practicate de cără
midari. De formă ovală, cu orientarea pe direcţia est-vest, groapa avea
dimensiunile de 2,20 X 2 X 0,50 m. Cam în partea centrală a acestui complex, la circa 0,15 m de baza gropii, au fost găsite resturile unei instalaţii
de foc - o vatră de mici dimensiuni.
Alte cinci gropi menajere au fost identificate, în vara anului 1976 şi
cercetate, atît cit a fost posibil, din cauza infiltraţiilor masive de apă, în
toate săpăturile din perimetrul cărămidăriei1 5 . Prezentăm în continuare
dimensiunile acestor gropi, în ordinea notării lor pe plan.
8. Groapa nr. 8 (G 13 ). Este o groapă de dimensiuni relativ mari care
măsura 1,45X1,55X1,90 m. In interior au fost găsite numeroase fragmente
de vatră portativă.
9. Groapa nr. 9 (G 14 ). Avea o formă ovală şi dimensiunile de 1,80X
X 1,50 X 0,35 m.
10. Groapa nr. 10 (Gli). De formă rotundă are diametrul de 0,40 m şi
adîncimea pînă la 0,35 m.
11. Groapa nr. 11 (G 18 ). Avea forma rotundă, uşor albiată la bază, cu
un diametru de 0,70 m şi adîncimea pînă la 0,40 m.
12. Groapa nr. 12 (G 19 ). Are dimensiuni destul de mari: diametrul de
1,70 m; adîncimea de 1,10 m şi formă rotundă albiată.
Instalaţiile

C.

de f oe

In timpul săpăturilor de salvare şi apoi al investigaţiilor sistematice
au fost semnalate diferite tipuri de instalaţii pentru foc, de la cele mai
simple vetre, la cuptoarele cu calotă semisferică pentru copt, pînă la furnalele primiti\·e de dimensiuni mici, folosite la reducerea minereului de
fier. Continuăm, prin a descrie succint toate instalaţiile de foc, în ordinea
identificării lor cu ocazia executării săpăturilor arheologice.
1. Instalaţia nr. 1 (C 1). A fost semnalată în apropierea locuinţei B 1,
încă din anul 1973. Aparţinînd categoriei cuptoarelor de copt, avea diametrul de 1 m, măsurat .Re vatră, iar înălţimea calotei semisferice era de
0,60 m, în centrul vetrei. În faţa gurii, alungite spre nord, era, foarte probabil o groapă de acces la cuptor, cu diametrul de 1 m.
2. Instalaţia nr. 2 (C 2 ). Identificată în interiorul locuinţei B 3 şi cuptorită în peretele din colţul de est, se încadrează ca tip, în categoria insta15

Situaţia

a fost determinată, firesc, de încheierea lucrărilor la Barajul de la
de Fier ceea ce a dus la creşterea constantă a nivelului apelor Dunării şi
inundarea a numeroase puncte de interes arheologic.
Porţile
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laţiilor pentru foc prevăzute cu o cupolă semisferică care, aşa cum ară
tam si mai sus, erau folosite pentru copt. La gura cuptorului au fost gă
site două pietre şi o lespede. Partea superioară, pînă în zona gurii, în proporţie de circa 700/o din bolta instalaţiei era prăbuşită.
3. Instalaţia nr. 3 (C 3). A fost identificată în groapa G 3 şi, de fapt este

o vatră neamenajată, prezentînd puternice urme de arsură.
4. Instalaţia nr. 4 (C.1). In interiorul complexului B 7 , pe latura lungă,
înspre colţul estic, a fost descoperit un cuptor avînd forma piramidală cu
profilul trapezoidal şi baza mare în jos. Dimensiuni: diagonala bazei
0,90 m; diagonala în partea superioară 0,40 m şi înălţimea de 0,95 m.
Vatra, după cum s-a constatat era puternic arsă. Pe vatră şi la gura cuptorului au fost găsite mai multe pietre. Atît în interior, cît şi în imediata
apropiere a acestui cuptor au fost descoperite numeroase bucăţi de zgură
de fier, avînd dimensiuni diferite. Unele dintre acestea, adevărate lupe de
fier, cu mare conţinut de metal erau prelucrate, foarte probabil, prin
încălziri si bateri succesive care le înnobilau structura.
5. Instalaţia nr. 5 (C 5 ). In partea centrală a gropii G 7 , cam la 0,15 m a
fost găsită o vatră de foc de mici dimensiuni.
6. Instalaţia nr. 6 (C 6 ). In mijlocul complexului B 20 a fost identificată
o vatră în formă de potcoavă, delimitată cu pietre de rîu.
D. 1\lormînt izolat
La un metru distanţă spre nord-vest de primul cuptor, a fost semnalat
un schelat. Defunctul, întins pe spate cu, braţele pe lingă corp avea genunchii uşor îndoiţi şi aplecaţi spre stînga. In groapa mormîntului nu s-au
descoperit obiecte de inventar funerar. In schimb, au fost semnalate mai
multe fragmente ceramice, datate în secolele VIII-IX, care provin, după
cum se pare, din stratul de cultura deranjat cu ocazia săpării mormîntului. Ţinînd seama de poziţia izolată a acestuia, ca şi de absenţa inventarului funerar datarea sa este extrem de dificilă. Totuşi, ţinînd seama de
contextul arheologic al zonei în care a fost descoperit mormîntul izolat,
opinăm, cu certitudine, pentru încadrarea cronologică anterioară secolului
al XII-lea, deci aparţinînd exclusiv perioadei feudalismului timpuriu.

II. Descrierea materialului arheologic
În primii ani de cercetări, 1973-1974, pe lingă materialele descoperite
cu ocazia golirii sistematice a complexelor mai sus prezentate, o importantă cantitate în exclusivitate fragmente ceramice - a fost adunată
în urma săpăturilor efectuate de cărămidari. Desigur, în această din urmă
situaţie nu putea fi vorba şi despre observaţii stratigrafice, căci fragmentele ceramice scoase de la adîncimi diferite erau, cu totul, amestecate
(vezi Fig. V, VI, VII). Analiza, foarte atentă a fragmentelor a determinat
însă constatarea că este vorba, atît despr-< o categorie de ceramică lucrată
la roată, cît şi despre o ceramică lucrată cu mîna, de culoare negricioasă,
brună şi brun-roşcată, ornamentată cu benzi de linii incizate dispuse în
val ~i orizontale (vezi Fig. V, 1, 3, 5). După factură, forme si ornamente
s-a stabilit că toate fragmentele ceramice la care ne referim; pot fi încahttps://biblioteca-digitala.ro
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drate cronologic, aproximativ, între secolele VIII-X şi XI-XIII, ele provenind, în mod cert, din două straturi de cultură diferite.
Constatările prilejuite de analiza materialelor adunate din periegheze
au fost ceva mai tîrziu confirmate prin rezultatele săpăturilor sistematice
de la Zomoniţe, motiv pentru care procedăm, în continuare la prezentarea lor.
De la început subliniem varietatea materialelor găsite cu ocazia cercetării complexelor arheologice: ceramică uzuală şi de lux; unelte şi scule
de metal, împreună cu lupe şi zgură de fier; podoabe din sticlă şi metal,
piatră sau ceramică; oase de animalP; şi, în sfîrşit, tot aid semnalăm descoperirea mai multor obiecte de epocă romană.
Fireşte că împrejurările fortuite în care s-au desfăşurat cercetările de
la Gornea-Zomoniţe, ca şi faptul că întreg materialul arheologic descoperit, ilustrează o îndelungată perioadă de timp, P de natură să creeze
serioase dificultăţi şi probleme de datare.
A. Ceramica
Ca si în cazul altor asezări medievale cercetate în sudul Banatului, sau
pe int1:eg cuprinsul ţărÎi, ceramica se impune şi la Gornea-Zomoniţe
drept categoria cea mai reprezentativă, din punct de vedere cantitativ, ca
varietate de forme ~i ornamente .
.Analizînd global, întreag<l cantitate de ceramică provenită din locuinţe,
gropi şi din interiorul cuptoarelor sau de pe vetre, se constată că după
modul în care a fost lucrată se disting două categorii de ceramică: a) ceramica lucrată cu mina, care reprezintă circa 200;0 din întreaga cantitate;
b) ceramica lucrată cu roata, rapidă sau înceată, care se impune într-o
proporţie de 80D/0 .
Din punct de vC'derc al originii sau provenienţei, ceramica de la Gornea-Zomoniţe se poate împărţi, de asempnea, în două grupe:
a) o ceramică locală, nesmălţuită ornamentată sau fără ornament, lucrată la roată sau cu mina.
b) o ceramică din import, smălţuită, de provenienţă bizantină sud-dunăreană constituind, de regulă, un articol de lux.
Ceramica locală, lucrată cu mina, provine din stratul de cultură din
jurul complexelor ele locuire B 1 , B 2 , B 3 , B;, şi B 8 a ca şi din zona sudică
a secţiunilor S 1 şi S 2 din 1974 unde a fost delimitat un strat de cultură
inferior ce aparţine secolelor VIII-X. Această ceramică este lucrată
dintr-o pastă destul de grosieră, cu mult nisip şi chiar pietricele în compoziţie, avînd pereţii foarte friabili. Arderea vaselor este incompletă,
fragmentele prezentînd o culoare neagră în spărtură. Printre formele
ceramice, posibile de reconstituit, din această categoric amintim vasele
fără mănuşă de tip borcan, tipsiile şi vetrele portative. Ceramica lucrată
cu mina provenită din complexe, are o culoare cărămizie şi brună cu variantele brun-negricios şi brun-cenuşiu. Ca ornamente menţionăm linia
în val simplu incizat, benzile de incizii orizontale combinate cu valul
simplu, benzi din linii orizontale şi în val incizate.
La rîndul ei, ceramica locală lucrată la roată, apare în cantitate net
superioară şi este de bună factură avînd pastă amestecată cu nisip şi mica.
Bine arse, vasele din această categorie prezintă o duritate destul de mare.
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Culoarea lor este cărămizie, brună, neagră, prezentînd şi variantele negrucenusiu brun-cărămiziu brun-negricios. Pe de altă parte, ceramica lu'
'
erată cu multă măiestrie, la roata înceată sau rapidă, prezintă o mai mare
\"arietate de forme si ornamente. în acest sens menţionăm următoarele
forme: văscioarele fără toartă, vasele tip borcan de dimensiuni mijlocii
şi mari, strachina, castronul, şi vasele cu formă de amforetă. Mai apare
~i o formă rară pentru secolul VIII-X, deşi foarte răspîndită între secolele XI-XIII, cum este castronul de bună factură, dintr-o pastă cărămi
zie, a cărui buză aminteşte de viitoarele aşa-zise cazane pecenege (vezi
Fig. V, 10).
Subliniem că aproape toate vasele au buza profilată, fie la interitor,
fie la exterior, prezentînd de obicei o şenţuire pe partea interioară a buzei.
Sînt însă şi cîteva vuse a căror buză nu este profilată (vezi Pl. VI).
Ceramica de lux provenită, desigur, pe calea schimburilor de la sudul
Dunării, este lucrată dintr-o pastă de bună calitate, acoperită cu un strat
de smalţ de culoare verde oliv, fără ornamente. Cantitatea mică şi fragmentele destul de atipice descoperite în complexul de locuire B 7 au permis, cu dificultate, reconstituirea a două forme de vase, un ulcior cu mă
nuşă şi o cană cu toartă lată.

.

Ornamentele
După

cum s-a observat fără nici o problemă, în general, decorarea ceramicii descoperite la Gornea-Zomoniţe s-a realizat după metode şi cu
mijloacele tradiţionale folosindu-se pieptenele, un obiect ascuţit şi chiar
unghia, iar uneori, rotiţa dinţată.
Cea mai mare parte a vaselor sînt ornamentate de obicei prin tehnica
inciziilor în pastă crudă. Ornamentele fiind executate pe gîtul vasului,
sub acesta şi, uneori de la mijloc, fiind dispuse pe tot corpul pînă la fundul vasului. După motivul, sau asocierea de motive ornamentale, distingem următoarele elemente decorative caracteristice:
1. Incizii paralele, rare. Liniile sînt dispuse orizontal pe corpul sau
numai pe umărul vaselor. Motivul apare la ceramica lucrată cu roata din
complexele de locuire B 2 , B 3 , B 4 , în G 2 ca şi de-a lungul secţiunilor S 1 şi
S 2 deschise în 1974.
2. Benzi de linii paralele incizate. în acest caz ornamentele sînt dispuse, în general, pe jumătatea superioară a vasului. Motivul este executat
pe ceramică lucrată la roată şi apare în complexele B 2 , B3, B 4 şi G 1 • Apare, de asemenea, pe ceramica provenită din secţiunile mai sus menţionate
ca şi pe fragmente din descoperiri de suprafaţă sau nestratificate. Prezenţa lor se observă şi pe ceramica lucrată cu mîna.
3. Benzi de incizii în val. Aceste elemente decorative sînt dispuse, de
obicei, pe partea superioară a vaselor. Ele au apărut pe ceramica recoltată din complexele B2, B 4 , şi în secţiunile S 1 şi S 2 din 1974, ca şi în descoperiri nestratificate.
4. Impresiuni executate cu spatula sau cu unghia. S-a observat că acest
dement decorativ este dispus întotdeauna sub buză, deasupra umărului
în curbura de la gîtul vaselor. El apare pe ceramica lucrată cu roata dar
şi pe fragmente de vase lucrate cu mîna ce provin din aceleaşi complexe
de locuire B 2 şi B 3 .
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5. Linie incizată în val simplu. 01·namentul apare frecvent pe ceramica lucrată cu mîna şi la roată din complexul B 2 , pe ceramica lucrată la
roată din complexul B 4 , de-a lungul secţiunilor S 1 şi 8 2 şi în gropile menajere.
6. Impresiuni asociate cu linii paralele şi în val incizate. Executate
cu unghia sau cu spatula, asemenea crestături sau alveole micuţe apar în
asociaţie cu linii incizate în val sau paralele dispuse în curbura gîtului
sau imediat sub gîtul vasului. Această asociaţie de elE'mente decorative se
observă pe fragmentele ceramice lucrate cu roata ce provin din descoperiri nestratificate (vezi Fig. 6, 7) şi din complexele B 15 , B 16 , B 20 , Gr. 1î•
Gr.,,h Br. 19 (vezi Fig. 12-14).
Pentru a completa descrierea ceramicii de la Zomoniţe menţionăm că
in· două cazuri pe fundul vaselor au fost descoperite şi mărci de olar.
Deşi s-au păstrat fragmentar, se pare că este vorba despre două reprezentări cruciforme înscrise într-un cerc sau într-un pătrat 16 .
La sfîrşitul acestui capitol menţionăm că pentru ceramica de la Zomoniţe cele mai bune analogii se găsesc în descoperirile din Banat şi
Transilvania. Astfel, dacă avem în vedere forma, factura şi ornamentele
vaselor, se pot stabili asemănări pînă la. idc>ntitate cu ceramica descoperită în aşezările de la Gornea-Tărmuri 17 şi Căuniţa de Sus 18 , Moldova
Veche - Rit 19 , llidia, în w;;czările de la Sâ.lişte:! 0 şi Funii 21 •
In nordul Banatului, in Crişana şi Transilvdnia, de asemenea, găsim
numeroase> analogii cu privire• Ia fonnă şi ornamente, în descoperirile semnalate la Tudor Vladimirescu:! 2 , Cladova 23 şi Moroda 24 (toate judeţul Arad),
apoi Biharea, Călăţea, Boiu, Cociuba Mare, Oradea etc. (jud. Bihor) 25 sau
Cămin, Sccăşeni (Tăşnad), Unimăt etc. (în judeţul Satu Mare) 26 • La fel de
potrivite sint şi analogiile cu ceramica descoperită la Dăbîca 27 , ClujMănăştur28 şi în aşezarea de la Comana de Jos 29 , ca să amintim numai
16

Pentru analogii \'ezi: I. Uzum, in, Banatira, V, 197fl, p. 239; Dan Gh. Theodor,
Teritoriul est-carpatic fn veacurile V-XI, Iaşi, Hl78, p. 213, fig. 54/l, 2 prezintă
douz'i vase ştampilate cu cruci, de la Fălciu-Vaslui, datatP din sec. VIII-XI; un fund
de vas cu marcă de olar in formă de cruce inscris1'i intr-un pătrat este semnalat
şi in punctul „La Bejan" din hotarul satului Jabr"ir (corn. Boldur, jud. Timiş) cf.
Maria Moroz-Pop, Contribuţii la repertoriul arheolo9ic al localităţilor din judeţul
Timiş din paleolitic pfnă fn evul mediu, in prezentul volum.
17
I'. Uzum, ln Banatica, IV, p. 218-220 5i Fig. 2, 3, 4 şi 5 pentru ceramica
lucraUl la roaUl şi Fig. 7 pentru ceramica smălţuită.
18
I. Uzum~ în Crtsia, 1974, p. 40, 41 pentru ceramica datată în secolul VIII.
19 Idem, în Banattca, V, 1979, p. 237-248 şi fig. 11, 13, 14, 16, 17.
20
Şt. Matei, Aşezarea medievală timpurie de la lltdia, comunicare la simpozionul „In Mem C D", Caransebeş, 1979; I. Uzum, Iliclia - o re.~cdinţă puţin cunoscută
a cnezilor români din sudul Banatului, manuscris predat pentru tipar la Muzeul de
istorie al R. S. România.
21
Ceramica dintr-un complex de locuire cercetat în anul 1902 datat din sec.
XII-XIII. Aşezarea este in curs de cercetare, materialul inedit.
22
M. Zdroba, M. Barbu, in Ziridava, VI, Arad, 1976, p. 50-55, pl. 1.
23
V. Boroneanţ, in Zirtdava, X, 1978, p. 143.
2
' Sever Dumitraşcu, în Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 63.
2s Ibidem, p. 60-63.
28
Ibidem, p. 61, 65, 66.
27 Şt. Pascu şi colab., in Acta MN, V, 1968, p. 174, pl. IV.
28
P. lambor, Şt. Matei, în Acta MN, XV, 1979, p. 600, pl. IV. 4
29
I. Glodariu, FI. Costea, I. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de epocă dacică
şt prefeudală, Făgăraş, 1980, p. 07-92, Fig. 58; 6011, 3; 61; 62; 65; 72.
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cîteva dintre mult mai numeroasele descoperiri semnalate în interiorul
arcului carpatic 36 • Desigur, că nu lipsesc nici analogiile cu descoperiri din
partea de sud şi de est a ţării, cum ar fi cele de pe teritoriul Olteniei 31 ,
sau cele cu ceramica medievală descoperită în Ţara Românească 32 dar,
mai ales, în fostele aşezări şi cetăţi bizantine cercetate în regiunea Dunării de Jos 33 .
Analogiile semnalate pentru ceramica uzuală confirmă observaţiile şi
constatările din primii ani de cercetări arheologice pe terasa de la Zomoniţe cu privire la existenţa a două nivele de locuire distincte: un nivel
corespunzător secolelor VIII-X, caracterizat printr-o ceramică lucrată
cu mina şi la roată şi un nivel de cultură materială databile în secolele
XI-XIII cu ceramică de bună calitate, lucrată la roată rapidă.
In ce priveşte ceramica smălţuită, analogiile cu descoperiri similare
de pe teritoriul Dobrogei şi Olteniei de la Biharea, dar mai ales relaţiile
care se pot stabili cu descoperirile apropiate din sudul Banatului; de la
Gornea - Căuniţa de Sus, Ţărmuri şi Ţîrchevişte; Moldova Veche - Rîţ;
Ilidia - Sălişte, Funii şi Cetate, permit datarea fragmentelor smălţuite
găsite la Gornea-Zomoniţe în secolele XI-XII. Această datare permite
să înregistrăm o continuitate în timp şi spaţiu, între cea mai timpurie
descoperire de ceramică smălţuită din sudul Banatului semnalată la Cău
niţa de Jos în aşezarea prefeudală 3 4, datată din secolele VII-VIII şi aşe
zarea feudală timpurie de la Ţărmuri, datată din secolele XI-XIII-lea.
B. Unelte

şi

scule,

meşteşuguri

Deşi numărul obiectelor găsite în perimetrul cercetat este destul de
redus pentru a reprezenta corespunzător, sau complet, o asemenea categorie, descoperirea acestor materiale în contextul arheologic precizat, oferă
cîteva informaţii interesante cu privire la ocupaţiile locuitorilor aşezării
de la Gornea-Zomoniţe, într-o perioadă de timp, destul de îndelungată.
Astfel, aminteam anterior cu ocazia prezentării instalaţiei pentru foc
C 4 din cadrul complexului de locuire Bi, despre descoperirea unui cuptor
cu profil trapezoidal şi baza patrulateră, în interiorul şi în jurul căruia s-au
găsit urmele topirii şi prelucrării fierului, împreună cu cîteva unelte din
aceleaşi metal (daltă sfredel, lame). Neîndoielnic, că această descoperire
constituie o dovadă sigură a practicării metalurgiei în aşezarea de care
ne ocupăm sau, în orice caz, a funcţionării unui atelier de fierărie, o
covăcie sătească, cuptorul folosind aici pentru prelucrarea fierului, deşi
nu poate fi exclusă nici o utiliza:re pentru activitatea de reducere
K. Horedt, în SCIV, III, 1%1, 2, p. 189-218; vezi şi Colectiv, în SCIV, III,
1952, p. 311-314, fig. 4, 8, 18.
31
O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromanii în Dacia traiană sud-carpatică
(secolele lll-Xl), Craiova, 197G, p. lGl-172.
32
Maria Com~a. Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele
VIII-X de la Bucov-J>loieşti), Bucureşti, 1978, p. 60-115; Jdem, Dacia, XXIII.
_I fJ7fJ, p. 2:31-'.:!04; N. Constantinescu, în SCIV, XV, 1, 1964, 103-113; I. I. Panait,
rn SCJV, XXII, 2, 1971, p. 2-l7-21i~l.
33
Gh. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava, I, 1958, p. 196 şi urm.;
Gh. Ştefan şi colab., Dinogeţia, 1967; P. Diaconu, D. Vîkcanu, Păcuiul lui Soare, I,
1972, p. 8!1 ~i urm.
1
· " I. Uzurn, în Crisia, 1974, p. 39-·10, menţionează ceramica cu glazură şi roşie
portocalie, de factur5. bizantinii, descoperită pe podina bordeiului 1/1973.
30

17°
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la faţa locului, după cum pare a dovedi cantitatea de zgură găsită în apropierea instalaţiei pentru foc. Practicarea acestui străvechi meşteşug sătesc
este confirmată si de alte obiecte de fier descoperite în complexele de
locuire B 4 _c., ca Şi în locuinţele B,„ B 10 şi B 11 ; piroane, cuie pinteni etc..:.,
sau uneltele agricole de fier găsite spre sud-vestul Zomoniţei în locul
numit Cotul Tomii 35 • Menţionăm că pe baza analogiilor cu alte descoperiri,
aceste unelte se datează între secolele IX-XP 6 .
Descoperirile din locuinţa B 4 : un împungător din fier cu miner de os,
cîteva ace de dimensiuni diferite, mai multe lame de cuţite, între care unul
cu două tăişuri folosite, se pare, pentru răzuirea pieilor, dovedesc că aici
îşi desfăşura activitatea un meşter pielar sau cojocar. Desigur, că materia
prin"1ă utilizată, pieile, le obţinea tot pe plan local, a~a cum atestă o importantă cantitate de material osteologic provenind în special de la animalele mari (bovine şi cabaline).
Ca aproape în fiecare aşez;ffe a strărornânilor, la Zomoniţe este de presupus existenţa unor meşteri olari care au produs ceramica lucrată cu
mina, descoperită în nivelul corespunzător stratului de cultură din sec.
VIII-X. De asemenea, nu poate fi exclusă nici posibilitatea păstrării şi
perfecţionării acestui meşteşug tradiţional în perioada următoare, corespunzătoare secolelor XI-XIII, cinel se impune o ceramică de bună factură, lucrată la roată iar la 200-300 m distanţă spre sud-vest este semnalată şi existenţa unor cuptoare cu reverberaţie folosite, ... , în mod special pentru arderea cer am ici i. :r.

C. Podoabele
Categoria acestor obiecte este reprezentată destul de sărăcăcioasă.
Menţionăm în acest sens un inel turnat din bronz, de factură şi provenienţă nesigură 38 , un fragment de brăţară torsadată, cîteva fragmente de
brăţări din pastă sticloasă monocromă şi, în sfîr~it, un fragment de bră
ţară de sticlă policromă cu corpul răsucit.
1. Brăţară torsadată păstrată fragmentar, face parte din categoria podoabelor pentru braţ, lucrate din cite două fire de bronz îndoite şi împletite formînd, astfel, la ambele extreme cite o buclă în interiorul căreia apar
şi două capete de sirmă. Capetele uşor aplatizate sînt distanţate. Brăţări
de acest tip, asemănătoare pînă la identitate cu cea de la Zomoniţe, s-au
găsit în imediata apropiere, în necropola de la Gornea-Căuniţa de Sus 39 ,
unde sînt datate din secolele XI-XII, alte zece exemplare din aceeaşi
perioadă s-au descoperit cu ocazia cercetării necropolei feudale timpurii
35 Acest punct se află la capătul de ,·est al terasei Zomoniţe făcind trecerea
spre Căuniţa de Sus. Aici la lagodul tirziu, Ion Dragomir a descoperit trei unelte
de fier. Trei unelte foarte asemănătoare, au fost descoperite şi în hotarul satului
Pătaş la punctul Sălişte, fiind donate Muzeului Judeţean de Istorie din Reşiţa (în
continuare MJIR) de către înv5ţătorul Vasile Popovici, căruia ii exprimăm şi pe
această cale recunoştinţa noastră.
36
Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 188, 189, fig. 2!J/ll şi fig. 30.
37 I. Uzum, D. Ţeicu, în Acta MN, XV, Cluj-Napoca, 1978, p. 295-299.
38 Inelul a fost găsit în arătură spre partea de vest a terasei şi· datează dintr-o
perioadă mai recentă decît locuirile de la Zomoniţe, cu care nu credem că poate
avea vreo legătură directă.
39
I. Uzum, în Banatica, VI, 198L p. 189-190.
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de la Cuptoare-Sfogea (comuna Cornea) 40 . Intre secolele XI-XIII, se ştie
că brăţările torsadate au cunoscut o largă difuziune, prezenţa lor fiind
semnalată pe o ci.rie geografică destul de vastă din Peninsula Balcanică
pînă în Europa Centrală, totuşi simplitatea executării acestor obiecte de
podoabă ne determină să le atribuim o provenienţă locală. Fie şi ca imitaţii, brăţările torsadate se puteau lucra în atelierele locale de la nordul
Dunării. In acest sens pledează şi numărul destul de mare de brăţări torsadate păstrate la Muzeul Banatului din Timişoara 41 sau descoperite în
aşezările şi necropolele feudale timpurii de la Vârşand 42 , Ferigele 43 , Izvoarele44, Orlea 45 şi Dinogeţia 40 • Astfel, deşi nu neglijăm numeroasele descoperiri de brăţări torsadate semnalate pe teritoriul R.S.F. Iugoslavia 47 , unde
se încadrează cronologic, aproximativ între secolele X-XIV, considerăm
că exemplarul de la Gornea-Zomoniţe poate avea o provenienţă locală
bănăţeană, datîndu-se din secolele XI-XII-lea. 2. Brăţările de sticlă monocromă, ca şi brăţările torsadate, se încadrează în categoria podoabelor
pentru braţe. In aşezarea de la Gornea-Zomoniţe, cu ocazia cercetării
complexului de locuire B 4 s-au descoperit două fragmente provenind de
la brăţ.ări de acest tip:
- un fragment de la o brăţară cu corpul neted, de formă circulară,
executată din sticlă de culoare verde închis;
- alt fragment de la o brăţară cu aceeaşi formă circulară în secţiune,
făcută din sticlă de culoare albastră.
Cercetările şi descoperirile din aşezarea apropiată de la Gornea-Ţăr
muri48 şi mai ales, din necropola de la Cuptoare-Sfogea 49 , oferă cele
mai apropiate analogii şi numeroase elemente care permit încadrarea
cronologică a brăţărilor de la Zomoniţe în secolele XI-XII-lea. Subliniem
că acest tip de brăţări monocrome, de culoare verde închisă sau albastră,
40

I. Uzuro, Podoabe medievale descoperite în necropolele din sudul Banatului,
comunicare la sesiunea ~tiinţifică „Istorie culturală românească. Pagini bănăţene",
organizată la Reşiţa în 20-21 mai 1983. Descoperirile au fost prezentate parţial şi
în comunicarea I. Uzum, O. Bozu Necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea
(com. Cornea, jud. Caraş-Severin) la a XVII-a Sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1982, desfăşurată la Ploieşti în 2425 martie 1983.
41
Acestea fac parte din colecţia Pongratz constituită încă pe la sfîrşitul secolului
al XIX-iea şi se pare că provin din zona văii Dunării; vezi şi D. Ţeicu, în Acta
MN, XVIII, 1981, p. 496, fig. 7, 8.
42
D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 132, fig. 88; brăţara a fost datată pe
baza descoperirilor monetare din secolul XI-iea.
4
3 Oct. Toropu, op. cit., p. 178.
0

"

5

Ibidem.
Ibidem şi PI. 1717; O. Toropu datează brăţările de la Ferigele, Izvoarele <.?i

Orlea în secolele X-XIII.
46
I. Barnea, în Dinogetia, p. 2!Jl-292, fig. 172/8, aminteşte trei exemplare de
brăţări torsadate, datate, de asemenea între secolele X si XIII.
7
"
Gordana Marjanovic Vujovic, în Starinar, XXVII, Beograd, 1977, PI. III-2;
Catalogul „Comori arheologice în regiunea, Porţile de Fier", Bucureşti, 1978, p. 269,
cat. I, 280; Slavenka Pavlovic, Stare Kulture a Djerdapu, p. 213-215 pl. LXXXIII/2,
încadrează cronologic brăţările torsadate descoperite în Jugoslavia intre secolele
X-XIV.
8
" I. Uzuro, în Banatica, IV, 1977, p. 220.
49
Ibidem, p. 220-221 şi nota 36 datate şi cu ajutorul monedelor în secolele
XI-XII.
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.are analogii şi în descoperirile de la Păcuiul lui Soare50 , Capidava51 şi
Garvăn 52 , ca şi în descoperirile similare din necropole de la sudul Dunării, cercetate pe teritoriul R.S.F. Iugoslavia şi datate în secolele XIXIII-lea53.
DP altfel, se pare, că brăţările monocrome găsite în aşezările şi necropolele bănăţene îşi găsesc mai multe asemănări cu descoperirile de pe teri-toriul jugoslav din sudul Dunării, <lecit cu cele similare din regiunea Dunării de Jos răsăritene, motiv pentru care se impune ideea existenţei unor
qteliere specializate comune, sau a unei regiuni din Peninsula Balcanică
ca centru originar de producţie al brăţărilor de sticlă şi de difuziune, spre
aşezările Clisurii nord- dunărene şi, mai departe, pe căi tradiţionale de
comunicaţie spre zonele din centrul şi nordul Banatului 54 •
Menţionăm că şi la Muzeul satului Gornea se păstrează un fragment
ornamentat din brăţară de sticlă, de culoare albastru închis, provenit tot
de la Zomoniţe.
3. În complexul de locuire B 4 de la Gornea-Zomoniţe a fost găsit
un alt fragment provenit dintr-o brăţară cu corpul răsucit. Aceasta era
lucrată dintr-o bară de sticlă rotundă, de culoare verde deschisă, peste
care s-au răsucit fire de sticlă mai subtiri, de culoare verde închis.
Ca tip, în cadrul descoperirilor similare de pe teritoriul bănăţean
această piesă, cel puţin pînă în prezent, se constituie ca unicat. Pe teritoriul ţării noastre există analogii în descoperiri din aşezările de la Garvăn 55
şi Păcuiul lui Soare 50 . In zonele mai apropiate de la sudul Dunării sînt
semnalate descoperiri de brăţări răsucite pe valea Moravei în necropola
de la Donicko Brdo şi în cea de la Ribnica 57 •
Analogiile cu descoperirile semnalate mai sus. la sudul Dunării, sau
cu cele din Dobrogea, dovc.>desc că este vorba despre o brăţară care se
poate data în secolele XI-XII, încadrîndu-se perfect în vechea şi foarte
larg răspindita categorie a podoabelor de factură ori de influenţă bizantină.

Credem, fireşte, că brăţările de sticlă la care ne-am referit, indiferent
de tipurile în care se pot diferenţia îşi explică prezenţa în aşezările de la
Gornea 58 , implicit la Zomoniţe, prin schimburile de bunuri şi produse,
statornicit<' de multă vreme între locuitorii romanici nord-dunăreni şi cei
de la sudul Dunării5 9 .
Menţionăm necropolele de la Ribnica, BostaniSte, Bîrza Palanka din Valea
Dun.:lrii, Lesje, Mirijevo şi Nis din Valea Moravei; cf. O. Teicu, op. cit., p. 494;
Ibidem, notele 10, 12, cu bibliografia descoperirilor.
54
I biclC'm, p. ·l~tS.
5
:; Eugen Comşa, in Dinogeţia, p. 308-:.109 ~i fig. 175/E 1-2.
56
Petre Diaconu în Piicuiul lui Soare, I, 1!:172, p. 152-154, fig. 55/1-3, 5.
57
D. Petrovic, în Starinar, XIII-XIV, Hlti2, 196:3, Beograd, 1965, p. 285, fig.
3~/2; Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier, p. 268, cat. I, 279, ·Unde prezmtă o brăţară de sticlă policromă răsucit."i.
58
I. Uzum,\în Banatica, IV, 1977, p. 220-221.
59
I. Uzum, în Crisia, 1974, p. 42; Idem, în Drobeta, IV, 1980, p. 136, Idem,
Elemente şi influenţe bizantine în sudul Banatului între secolele VIII-XIII comunicare la sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie al Transilvaniei, Cluj:Napoca
23-25 iunie 1978, manuscris.
·
flo P. Diaconu, O. Vîlceanu, op. cit., p. 138-139, fig. 55, p. 150-154, fig. 61.
51
Gr. Florescu şi colab., op. cit., p. 237-238.
52
I. Barnea, op. cit., p. 200 şi urm.
53
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D. Obiectele de epocă romană şi romană tîrzie
Constituie o categorie distinctă în raport cu celelalte materiale arheologice scoase la lumină, impunînd aşezarea de la Gornea-Zomoniţe, ca un
obiectiv interesant între asezările medievale din sudul Banatului cercetate pînă în prezent60 .
•
Desigur, că şi pînă acum au fost semnalate descoperiri de obiecte din
epoca romană în diferite localităţi bănăţene, fie că era vorba despre refolosirea în complexele medievale a unor materiale ele construcţie - ţigle
şi cărămizi - fie, despre prezenţa unor monede romane, mai ales, de secol IV în unele morminte din necropolele feudale 61 , însă, nicăieri, nu a
fost mentionată o concentrare atît de mare de materiale romane si romane
tîrzii, sub raport cantitativ şi al varietăţii obiectelor, ca în c~mplexele
aşezării de care ne ocupăm aici.
1. Remarcăm, în primul rînd, folosirea cărămizilor sau ţiglelor romane
în diferite scopuri: pavarea locuinţei, construcţia vetrei de foc, confec~ionarea greutăţilor pentru plasele de pescuit, utilizarea în loc de cute
sau gresie pentru ascuţit unelte tăioase.
2. A doua categorie de materiale descoperite este reprezentată prin
diferite fragmente ceramice aparţinînd evident unor tipuri de amfore romane tîrzii sau amforidoane. Acestea au fost descoperite într-un context
prefeudal alături de ceramica lucrată cu mîna şi la roată în zona complexului B 3 şi a gropilor G 1 şi G 3 .
· 3. În complexul de locuire B 7 , unde îşi avea atelierul un meşter fierar, a fost scoasă la lumină o interesantă statuetă romană turnată din
bronz reprezentînd un Eros 62 . Descoperirea acestei figurine într-un context arheologic din veacurile VIII-X are o semnificaţie aparte.
4. Cu un an înainte - în 1974 - din complexul de locuire B 2 au fost
scoase la iveală două piese de metal foarte interesante: un văscior de
formă tronconică din bronz, prevăzut cu capac şi sistem de închidere recipient care reprezintă, probabil, o mensură romană, utilizată pentru
măsurarea prafului de aur (fig. 29) şi o stanţă de fier pentru bătut monede.
5. În sfîrşit, menţionăm şi descoperirea a două monede imperiale de
bronz, printre care una determinată, aparţine sigur lui Constantinus I
(330-335), Constantinopolis cf. LRBC, I, 1005 63 .
Descoperirea acestor materiale şi obiecte romane în cadrul unor
complexe prefeudale şi feudale timpurii, nu trebuie să surprindă dacă ţi
nem seama de întreg contextul arheologic pe care-l oferă hotarul localităţii Gornea. Ele puteau fi aduse din două locuri, cu numeroase vestigii
romane, destul de apropiate de Zomoniţe: fie aşezarea de pe tern.sa CtmAmintim aşezările de la: Berzasca - „Ogaşul Neamţului" (cercetată de Vasile
de la Institutul de Arheologie Bucureşti); Gornea - Tărmuri, Gornea „Cauniţa de Sus"; Moldova Veche - „Rît"; llidia - „Sălişte" şi Ilidia - „Funii".
61
Această situaţie a fost semnalată în nccropelele Gornea - „Căuniţa de Sus";
Ilidia - „Cetate" şi Cuptoare - „Sfogea" din sudul Banatului; de asemenea in
necropolele Mănăştur - „Făget" şi Timişoara - „Podul Modoş" spre nordul Banatului (informaţii amabile din partea colegului Adrian Bejan căruia îi mulţumim
şi pe această cale).
c2 C. Pop, I. Uzum, în Banatica, VI, 1981, p. 137-140.
c.i Determinare realizată de Dana Bălănescu, de la Muzeul Judeţean de Istorie
din Reşiţa, căreia ii aducem mulţumirile noastre pentru informaţia amabilă.
60

Bo~oneanţ
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niţa de Sus 64 ; fie din punctul Cetate 65 unde au fost cercetate ruinele. unui

castellum de tipul „quadriburgium" datat din secolele III-IV, în perioada
tetrarhiei 66 . De fapt este zona unde poate fi localizată şi aşezarea romanobizantină Novae Superiores pe care istoriograful Teofilact Simocata o consemnează la hotarul veacurilor VI-VII 67 .
În condiţiile menţionate, credem că descoperirea unor vestigii romane
tîrzii, refolosite ulterior, cum se constată la Zomoniţe, într-un context
arheologic aparţinînd evului mediu reprezintă o puternică dovadă de vieţuire autohtonă neîntreruptă în aşezările întemeiate pe locul şi în imediata apropiere a fostelor castre sau înjghebări daco-romane şi romanobizantine, continuîndu-le pe meleagurile lor de baştină.
Resturile osteologice, recuperate prin săpăturile de salvare efectuate
între anii 1973-1977, au permis cunoaşterea mai multor aspecte importante despre viaţa economică a comunităţii. Astfel, s-au putut preciza
unele dintre resursele alimentare existente, natura şi varietatea lor, în
perioadele de timp la care ne-am referit. !n asociaţie cu alte categorii de
materiale din inventarul arheologic al aşezării, resturile osteologice, aflate
în curs de ccrcetarc(j 8 ilustrează convingător ocupaţiile unora dintre locuitorii identificaţi la Zonwniţe, sau măcar o parte dintre aceste ocupaţii
legate de: creşterea animalelor domestice, vînătoare şi pescuit.
Studierea întregului material arheologic şi analogiile existente cu descoperiri similare din alte zone, mai apropiate sau mai îndepărtate, coroborate cu observaţiile stratigrafice posibile, în condiţiile specifice în care
s-au desfăşurat cercetările de la Zomoniţe - la concurenţă cu excavaţiile cărămidarilor ~i pătrunderea apelor în săpături, ca urmare a creşterii
Situaţia statistică

i::

a materialului osteologic provenit din complexele 8 2
de la Gornea „Zomoniţe"

Bos taurus
Ovicaprinc
Sus domesticus
TOTAL

o

"'O

ci.

rJ)

I

şi

Nr. frgm.

0'

104

46,22
18,66
8
72,89

42
18
164

87

10

I

.ci
.....
>Clj
Vl

ci.

rJ)

Cervus elephus
Sus ferus
Capreolus c.
TOTAL

GO

Pisces
Total mat. det.

1
225

35
18
7

15,55
8
3,11
26,67
0,44

N. Gudea, in Acta MN, X, 1973, p. 569-59;:i.
N. Gudea, Cornea - Aşezări din epoca romană şi romană tîrzie în „Caiete
Banatica 4", Reşiţa, 1977, 96, p., 72, fig., 2 a.
66 Ibidem, p. 68-76.
67 cf. FHDR, II, 1970, p. 545.
ti 4

65

Au fost predate pentru cercetare biologului Georgeta Trincă de la OJPCN
căreia îi mulţumim pentru preţioasele informaţii şi determinările
statistice a materialului osteologic din complexele B 2 şi ·B 7 - pe care le prezentăm
în tabelul alăturat.
68

Caraş-Severin,
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nivelului acestora în zona Lacului de acumulare de la Porţile de Fier -dovedesc că aproximativ pc aceeaşi vatră s-au succedat două locuiri distincte din punct de vedere cronologic. Prima, locuirea prefeudală, datată
în secolele VIII-X, a fost documentată în zona complexelor B 2 , B7, Bs,
G 1 , G 3 şi G 5 , ca şi în sectorul sudic al terasei. A doua, locuirea din perioada feudală timpurie, se încadrează cronologic între secolele XI-XIII
fiind atestată în toate celelalte complexe arheologice prezentate.
A)a cum s-a constatat, ambele aşezări identificate erau compuse din
bordeie, semibordeie şi locuinţe de suprafaţă, dispuse în şiruri aproape
paralele care se îndreptau oblic - pe direcţia nord-vest-sud-est, spre
malul pîrîului Cameniţa. 1n baza documentelor arheologice, nu există îndoială cu privire la caracterul rural al aşezărilor şi ocupaţiile de bază ale
locuitorilor, specifice populaţiei autohtone stabile: cultivarea pămîntului,
creşterea animalelor domestice şi meşteşugurile olăritul, fierăria, cojocăritul şi ţesutul.

A vînd în vedere raporturile cu celelalte puncte de interes arheologic,
se pare că locuirile de la Zomoniţe continuă aşezarea mai timpurie de pe
terasa de la Căuniţa de Sus, deplasarea acesteia fiind evidentă prin urmele de cultură materială găsite în zona de trecere care poartă denumirea locală Cotul Tomii. Alte dovezi materiale ne determină să avem în
vedere şi posibilitatea deplasării aşezării prefeudale de la Zomoniţe pe
traseul Podul Păzărişte 69 , locul Ţărmuri 70 , apoi reîntoarcerea la vatra iniţială, între secolele Xl-XIII sau extinderea deosebită a aşezării de la
Ţărmuri în perioada amintită de unde, deplasarea continuă pe direcţia
sud-nord ajungîndu-se către sfîrşitul evului mediu la vatra actuală a satului Gornea 71 •
Cercetări arheologice de dată mai recentă între anii 1978-1981 care au dus la descoperirea celei de-a patra necropole medievale din hotarul Gornii7 2 în partea de est a terasei Căuniţa de Sus 73 , ca şi inventarul
funerar scos la lumină cu această ocazie 74 , ne determină să avem în vedere existenţa unei relaţii directe între aşezarea feudală timpurie de la
Zomonifţe, situată la numai 300-400 m spre est şi noua necropolă. In
concluzie ne exprimăm convingerea că necropola de la Căuniţa de Sus,
cea mai timpurie dintre necropolele semnalate pînă acum în toată regiunea Clisurii de Sus 75 , a aparţinut locuitorilor din aşezarea de la Zomoniţe.
69
Aici au fost semnalate cuptoare şi vetre de foc, iar ulterior au fost identificate şi urme materiale ce se datează intre secolele IX-XI cercetări inedite; Vezj
şi I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, op. cit., p. 409, nr. 6, fig. 4; I. Uzum, Gh.
Lazarovici, op. cit„ p. 49, nr. 12.
70
I. Uzum, în Banatica, IV, 1977, p. 221.
71
Sub denumirea Cornea Lupkova, în vatra actuală, localitatea este amintită
relativ tirziu, la anul 1829, cf. C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, voi. I A-N, Bucureşti, 1967, p. 268.
72
Necropola a fost identificată în urma unui sondaj încă din anul 1977. Incepînd din anul 1968 în hotarul Gornii au fost descoperite succesiv necropolele din
punctele Ogaşul lui Udrescu, Dealul Pă~ărişte ş'.i Tirchevişte; Vezi şi I. Uzum,
Gh. _ţ..azarovici, I. Dragomir, op. cit„ p. 408, 412-413, nr. 7, 10 şi 19.
'·1 I. Uzum, în Banatica, VI, 1981, p. 181-210.
74
Ibidem, p. 186-l!B datează necropola din prima jumătate a sc•c. XI-iea şi
pînă la jumătatea sec. XII.
75
Ibidem, p. 194-195 şi nota 89.
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In noul context, se impune şi mai evident caracterul romanic al culturii materiale specifice românilor din Clisura dunăreană în perioada prefeudală si feudală timpurie. Prezenţa în cantităţi sporite a obiectelor de
podoabă 'de sorginte sau influenţă bizantină - inventarul n~ecropolei a~ă~
gîndu-se la obiectele descoperit~ în aşezare.:- accer;i t~eaza acesţ .s pe;1f1c,
atestînd păstrarea şi chiar reactivarea relaţulor trad1ţ10nale stab1l:U::. intre
locuitorii autohtoni si lumea romanică orientală de la sudul Dunaru.
Astfel, săpăturile de salvare şi descoperirile sen:m?lat~ pe ~erasa d~ l_~
Gornea-Zomoniţe se pot înscrie ca un aport notabil in direcţia cercetaru
modului de viaţă, şi cunoaşterii culturii materiale şi spirituale a românilor
bănăţeni, într-o vreme despre care izvoarele scrise ne-au transmis ştiri
puţine şi lacunare. Dovedind continuitatea vieţuirii autohtone în Valea
Dunării cercetările de la Gornea-Zonwniţe contribuie, în acelaşi timp, la
completarea tabloului demografic, tot mai dens, al Banatului de sud la
inceptuturile evului mediu.

ILIE UZUM

LES tTABLISSEMENTS Mf::DIEVAUX DE GORNEA - „ZOMONIŢE'"
(COM. SICHEVIŢA, DtP. CARAŞ„SEVERIN)
(Resume)

L'auteur prcsente Ies rezultats des fouillcs de sauvegarde effectuees entrc Ies
annees 1973-1977 dans le perimetre de la localite Gornea - le lieu „Zomoniţe".
Le nouveau objectif est situc au droit de la vallee du ruisseau Cameniţa, dans
l'herbage bas de zone d'ancien pont de Gornca, a cca. 2 Km distance vers sud de
village actuel. Les recherches archeologiques ont mis au jour Ies vestlges des deux
etablissemements apartenant a la population autochtone roumaine de la Vallee du
Danube. Le premier etablissement a ete date dans Ies VII-X-ieme siecles et le
deuxieme est encadre chronologiquement entrc Ies X-XIII-ieme siecles.
·
A l'occasion des fouiles ont ete identifiees et recherchees nombreuses complexes
archeologlques: 12 habitations de type varie (huttes, scrni-huttes et habitations de
surface); 12 fosses menageres; 6 instalations pour feu de type varie (âtres simples,
avec pierrees, four avec calote pour cuit et pour l'usinage du metale) et un tombe
isole sans inventaire funeraire.
L'analyse du materiei archeologique a mis en evidence des suivantes categories:
ceramique usuelle, travaille a main et a roue et ceramique de lux emaille; outils
et ustensiles de metal; objets de parure de verre et bronze; restes osteologiques;
et en fin une cantite d'objets et materiaux d'epoque rornain (fragments d'amforette,
tuiles et briques, utilises comme gres pour aigUisser des outils tranchants et poids de
filet por poissons, monnaies romaines de IV-ieme sieecle; un petit vaisseau avec
couvercle utilise pour mesurer le poudre d'or et une statuette de bronze representant un Eros). L'auteur mentionne les.·nombreuses analogies existees pour l'objets et
materiaux decouvertes a Gornea - Zomoniţ~. Pour toutes Ies categories d'objets on
trouve des nombreuses similitudes dans Ies decouvertes raproches des etablissements
recherchees sur le territoire du Banat et lontains: Transylvanie, Oltenie, Valachie,
Dobroudja. On mentionne aussi Ies analogies tres bonnes existentes dans Ies decouvertes similaires sur le territoire de YUgoslavie, specialement dar:is la zone de
Djerdap.
En corroborant Ies information stratigraphiques aves Ies analogies etablises pour
le materiei archeologique, on surgit comme evidente l'existence des 2 niveaux de
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CUltUre: le premier, caracterise par Une CeramiqUe travaille a main - pots, âtrPS
portatives et plats d'argile - et ceramique travaille a roue, date dans les VIIIX-ieme siecles; le deuxieme, caracterise par une ceramique travaille a roue, date
entre les XI-XIIl-ieme siecle. Les deux niveaux culturels corespondent au deux habitas distinctes, qui se succedent chronologiquement sul la meme emplacement:
un etablissement prefeodal qui continue l'etablissement feodale ancien decouvert sur
la terrasse voisine de Cauniţa de Sus, recnercne dans les annces anterieures et unl'
ctablissement feodale ancten qui se dcplace de ouest vers est et 'puis d'est vers sud
et de nouveau vers nord. Les vestiges de ce deplaccment ont ete mises en evidence
dans Ies lieus: Cotul Tomii, Podul Păzărişte et Tărmuri, touts en voisinage de
Zomoniţe. Vers la fin de l'epoque feodale, l'etablissement se deplace de sud vers
nord, arrivant dans l'emplacemcnt du ,·illage actuel. Fonde .sur Ies analogies presques identiques existentes entre Ies objets mises au jour. l'auteur etablit la relation
directe existente entre l'etablissement feodale ancien de Zomoniţe et la necropole de
la meme periode, la quatrieme rechei·chce a Gornea et identifiee ,'dans la zone estique de la terrasse Căuniţa de Sus, cette necropole appartenant certainement a
l'etablissement mentionne dans cette ouvrage.
Les resultats des recherches preuvent que las etablissements de Zomoniţe
etaient de type rurale, composes de hutes, semi-huttes et habitations de surface,
disposes en rang, qui se dirige oblique sur la direction nord-ouest-sud-vcst, vers hi
rive du ruiseau Casmeniţa (au droit de ce ruisseau). Les habitants avaient commc
occupations permanentes: la culture de terre, l'elevage des animaux et Ies metiers:
surtout la poterie, la ferronerie et l'usinage des peaux.
La presence des materiaux et des objets d'import, provenus de sud de Danube,
tant dans l'etablissement comme aussi dans la necropole contemporaine, preuvent
Ies relations etroites traditionales entle Ies habitants roumaines de nord de Danube
et la romanite orientale de la Peninsule Balkanique, continuees et reactivisees dans
la periode des X-XIII-ieme siecles.
En final, l'auteur montre que Ies recherches de Gornea - Zomoniţe contribuent a
la precisation du charactere unitaire de la culture materielle et spirituelle des
ro~mains de Banat, Ies nouveaux etablissements completant le tableau demograph1que, plus dens de Banat du sud dans Ies siecles de debut du Moyen Âge.
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B 3 /1974.

https://biblioteca-digitala.ro

278

I. Uzum

I
•

V

8

-.

I

I::~~:~
,

.

'I

'

11

Fig. 12. Frag men te ce rami ce din complexul B 9 (B 15 /1976).

https://biblioteca-digitala.ro

Locurile medievale de la Cornea

z

.3
6

F1g. 13. Gornea -Zo moniţe, fragmente de vase din complexul B 9 (B M1976).

https://biblioteca-digitala.ro

279

I.

zum

z::n
5

6

1

11

I~'
'

~;

i2

Fig. 14. Gorn a-Zomoniţ , fragm n l
rami : 1-5 o mplex ul B 9 (B 15/1976); 6-8,
12 ompl x ul B 10 (B 1c) l 76) ; 11, 13 - groa pă m naj ră•Gr. 8 (Gr 1i 1976); 9 - groapa
G r!l (G 14/197 ); 10 - g roapa Gr.1 1 (G 1s/1976 ).

https://biblioteca-digitala.ro

Locu rile medieval e de la

RăspÎndirea

Motivul

B

Bt

81

82 B.J

B„

G om ~a

281

pe complexe

Bs B,

a„ a„

83

BfO 811 ~f

-

~

e

•o

_,.

~

"-=""""

•

•

-

..tf"="""" - 8

2

-

- -

~
I:" _,,,.~

..__.. -

~--'=-'

•

~
~
,___

~ ~

B.3

8'1

as

"'-/

~

,,......._

~

-

~

.......

•

,,.....

-~

•

~

~

~

~
-..;,-

·- ~

'7~

•
•

o

•

•

•

-

~~
86

•
•

~
~

e

~

87 ...

~

•

~

Ba

~

•

•

G

-

()

•

9

Fig. 15. Motive ornam enta le din ·linii s imple ~ i gru pur i de linii în va l, inci zate din
co mp l xele d e la G orn a - „Zomo n iţe ".

https://biblioteca-digitala.ro

I . Uzu.m

282

Răsptndir~a

c

Moti vul

a,

82

8

J

81,

Bs

pe

complex~

„

a,

8

•

•

B4

a,

B.., BN Sect
'

~~~

c-1

~

c2

o

~

Ci

MM

~

•

•

;;
c~

cs

~
~

•

•

•

•
•

•

•

•

~

•
•

c6 ~

c,

•

~
~~.,,.;:;.~~

~

Fig. 16.
pe

•

~
~

Combina ţi i

rami ca

• •

•
•

•

d e linii simple ş i grupuri de linii in val ş i •ori z nta le in c iza te,
cu mina ş i la roată în l ocui ri le de la Gornea Zomoniţe.

lu cra tă

https://biblioteca-digitala.ro

--

A

RăS{Jtndirea pe comf)/exe

Moti vul

!

81

82

~

8..,.

A1

•

•

as

B~

B, 88 89

•

•

A2

• •

-

• •

•

•

8'1'0

tt,

Sect.
I

•

A3
I

•

•

A'1

•

•

..}

Fig. 17. L ini i singulare şi grupu ri d e linii orizon tale i n ciza te p e ceram ica d e la
G ornea-„ Zomoni ţe " .

https://biblioteca-digitala.ro

284

Fig. 18. A pecte din timpu l
niţe: a) gropi m najere din
ţiile de apă care au în soţi t
urprins un

I . Uzum

int r nţiilor de sa l vare din anii 1974 şi 1976 la Zomozona secţ iunilor S 2 ş i S 1/1974, sînt su rprinse ş i infiltracerc tă ril e ; b) gro apă menajeră deasupra căreia a fost
cuptor p ăstra t pa r ţia l , în profilul casetei.
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Fig. 19. Ceramică feudal ă timpurie din st ratu l de c ultu ră identificat în S/ 1974
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bronz, descoperite în S 1/1974

Locurile medievale de la Cornea

Fig. 21. Fragment

287

de cer ami că feuda l ă timpu rie (secolul XI- XII) din complexul
de locuire B 2/ 1974.
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Fig. 23. Fragmente de cerami că descoperite în complexul de locuire B 3 /1974.
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c.

Fi g. 24. Vase într git 1 din a şeza rea d la Zomoniţe: a, b) v at ră p or tati vă din lut
lu c rată cu m ina, inaint şi d up < r esta u rar ; c ş i d ) va s d scoperite în com plex ul
d e loc uire B ~ ; 'f vas găs it i n lo c uinţa B 3 (r sta u ra t).
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Fig. 25. Fragmente ce ramice, obiecte de fie r, văscior de bronz ş i b orcan din complc :rnl B 211974 (Zom on iţ e ).
https://biblioteca-digitala.ro

292

I.

z um

a.

b.

Fi g . 2 . l nc lt
de f ier : a ) î mpun g to r
u m i ner· el
os gă si t în l oc uinţa B 1 ;
b ) un 'a lt ă 1:1 g r ico lJ găsi t î n punctu l Jagod ul Ti rzi u - Cot ul Tomii.
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.'·t;~f

d.
c.
Fig. 27. Podoabe de la Zomoniţe: a, b) inel de bronz; c) fragmente de
sticlă m onocrome; d) fragment de brăţară de ~ticlă răsucită
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zum

a.

b.

c. .
Fig. 28. Statu etă de bronz roma:i·~ rep r czentind u n Eros (sec. III-I V) : a) faţă; b) stat uet ă pr iv it ă din spa te ; c) de ta l iu p ~ r \ii su perioare.
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a.

b.
Fig. 29. Obiecte de epocă romană: a ) recipient d e bronz cu capac (după curăţare) ;
b) ş tanţă monetară de fier (înainte de curăţire).
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PRECIZARI DE ORDIN CRONOLOGIC ŞI
CONSIDERATII ISTORICE lN LEGATURA CU
'
MONUMENTUL DE ARHITECTURA
FEUDALA DE LA REŞIŢA-OGAŞELE*
Printre numeroasele informaţii despre istoria românilor bănăţeni în
evul mediu, izvoarele scrise ale epocii - cunoscute şi publicate, în parte,
încă pe la sfîrşitul secolului trecut 1 cuprind interesante referiri cu privire la autohtonii şi aşezările lor din Valea Bîrzavei 2 • Precizăm că, din
secolul al XIV-lea pînă în secolul al XVII-lea, au fost menţionate, pe rînd,
toate localităţile existente pînă astăzi, pe teritoriul din împrejurimile oraşului Reşiţa. In ordinea atestării documentare, acestea sînt: Ezeriş (villa
Egrus 1319) 3 ; Daman (possessione Doman, 1370) 4; Terova (Cherova,
1433)5 ; Soceni (Zachel, 1452)6 ; Tîrnova şi Bratova (Thernova et Brathova,
la 1495) 7 ; Moniom (Manihom, 1587) 8 ; Cîlnic (Kalnic, 1597) 9 şi Lupac (Moyselupak, 1598) 10 . împreună sau separat de satele mai sus enumerate, documentele medievale atestă încă 21 de aşezări pc Valea Bîrzavei care, pînă
• într-o formă prescurtată şi uşor modificată, materialul a fost prezentat la
simpozionul In memorian Constantini Daicoviciu, Caransebeş, 1 aprilie 1984.
1 Iulius Jung, Roemer und Romanen in den Donaulandern. Historiche, etnographische Studien, Innsbruck, 1877, p. 315; Ortvay Tivadar, Magyarorsz<ig regi vizrajza a XIIl-ik sz<izad vegeig (Hidrografia veche a Ungariei pînă la sfîrşitul secolului
XIII), vol. I, Budapesta, 1882, p. 544, vo. II, Budapesta, 1882, p. 464; Pesty Frigyes,
Krass6 vcirmegye tertenete (Istoria judeţului Caraş), voi. I, Budapesta, 1884, p. 349,
val. II, Budapesta, 1884, p. 414, val. III, Colecţia de documente, Budapesta, 1882,
p. 514, val. IV, Budapesta, 1883, p. 384; Ibidem, A Szorenyvcirmegye-hajdani olcih
kerilletek. (Districtele valahe de altădată din judeţul Severin), Budapesta, 1876, p. 62:
Ibidem, A. Szornyoarmegye tărtenete (Istoria judeţului Severin), val. I, Budapesta,
p. 482, vol. II, Budapesta, 1878, p. 579; Ibidem, Az eltilnt regr varmegyek. (Judeţele
vechi, dispărute), val. I, Budapesta, 1880, p. 434, val. II, Budapesta, 1881, p. 509;
Szentklary Jeno, Krasso varmegye ăshajdana, (Istoria primitivă a comitatutului Caraş), Budapesta, 1900, p. 208; ş.a.m.d.
2
Fr. Pesty, Krass6, II-1, 1884, p. 72-73; Ibidem, Kross6, III. doc. nr. 2·Hl, p.
'.144-346; Ibidem, Krass6, II-1, p. 41, vezi şi Erno Speidl, A. Resiczabcinyai (allami
scryelylyel jenntartott) (Minele Reşiţei ... ), Reşiţa, 1896, p. 76.
3
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilo1· din Transilvania, (în continuare Dicţionar istoric . .. ), voi. I, Bucureşti, 1968; Fr. Pesty Krass6, III, p. 5, doc.
7.
" Ibidem, III, doc. nr. 81, p. 96-99; Ibidem, II-1, p. 136-137.
5
Ibidem, III, doc. nr. 24fi, p. 344-346; Ibidem, II-1, p. 117-118; C. Suciu, Dicţionar istoric ... voi. II.
i; Ibidem, val. I I
' Ibidem, val. II ~i I: Fr. Pesty, Krass6, II-2, p. 30.
8
C. Suciu, o.c., vol. 1.
9
Fr. Pesty, Krass6, IV, p. 193-195, doc. nr. 490; C. Suciu, op. cit., I.
:o Ibidem, Fr. Pesty, Krass6, II-1, p. 414; Ibidem, III, doc. nr. 498, p. 2l:l-21G.

Jlf.
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spre sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui următor, din diferite
motive, dispar de pe scena istoriei11, însăşi localizarea lor pe teren devenind o problemă greu de rezolvat.
Alte surse documentare, cuprind informaţii despre existenţa unei cetăţi feudale numită Borzafă 12 sau Borzafeu 13 şi care îndeplinea, concomitent, funcţia de sediu al districtului românesc cu acelaşi nume. Locul
unde s-a înălţat cetatea Obirşia sau Capul Bîrzavei, ca şi hotarele districtului românesc privilegiat pe care-l conducea şi administra - Borzafo menţionat la 1437 în comitatul Caraş 1 4, pînă în prezent au rămas necunoscute. Se cunosc, în schimb, o mulţime de referiri ce confirmă, că de-a
lungul evului mediu, districtul de pe meleagurile Bîrzavei - care, evident, includea şi teritoriul Reşiţei de astăzi - a fost leagănul unei intense
\·ieţi româneşti 1;,.

In contextul schiţ<1t, in mod firesc, se ridică întrebarea care a fost
locul şi rolul Reşiţei pe acele vremuri?
O primă posibilitate de identificare documentar-cartografică a unei
<.1şezări pe teritoriul reşiţean, ne oferă Csanky Deszo preocupat cu cercetarea geografiei istorice a Ungariei în timpul Huniazilor. Pe o hartă ce
reconstituie părţile de sud ale regatului feudal maghiar în secolul al XVlea, autorul plasează toponimul Rechyoha în Valea Bîrzavei, aproximativ
în poziţia oraşului contemporan 1G. Este posibil, ca acest toponim să indice
o \·eche aşezare autohtonă care a precedat, sau reprezintă, chiar, vatra
iniţială a Reşiţei Române, menţionată <le izvoarele scrise, abia către sfîr~itul secolului al XVII-lc>a 1-;.
AsPmcnea atestare tirzic nu Pxcludc posibilitatea ca în hotarul oraşu
lui actual să fi existat una sau chiar mai multe aşezări româneşti, mai
\·echi, ale căror vetre şi nume ne sînt necunoscute din cauza dispariţiei
lor timpurii. !n acest sens, pledează, chiar dacă nu foarte convingător în lipsa verificării arheologice cc se impune - informaţia lui Csanky
Deszo, dar şi un document de la 1597, care ne transmite numele a cinci
aşPzări autohtone dispărute: Ţeroviţa, Borza, Feyervîz, Sîncova şi Valle 18 ,
toate situate într-un context de toponimie care, nu lasă dubii, asupra spaţiului seografic unde ar trebui căutate vetrele ior 19 . Dovezi materiale,
promiţătoare, pentru lămurirea istoriei reşiţene, au fost oferite de descoperirea, relativ recentă, intîmplătoarc, a unor materiale arheologice, printre ca~ şi o suliţă de fier, în grădina casei cetăţeanului Bledea de pe
situaţia,

11 Localităţile

în ordine alfabeticii la C. Suciu,

calitAţi dispărute).
li! Ibidem, II, Fr.
13

Dicţionar istoric ... ,

Vol. II-2 (lo-

Pesty, Krass6, 11-1, p. 72-73.

Ibidem, II-1, p. 72.

14

C. Suciu, op. cit., II.
P. Binder, în AIIC, VII, 1964, p. ~21-322; P. P. Panaitescu, Introducere la
istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969, p. 245, Fr. Pesty, Krass6, II-1, p. 41, 72;
M. Malian, în Studii şi materiale de istorie medie, I, 1956, p. 19 şi urm.
18
Csanky Dezso, l\fagyarorszag tOrtenelmi foldrajza a Hunyadiak korâban (Geografia istorică a Ungariei in timpul Huniazilor), II, Budapesta, 1894, p. lOG; vezi şi
Emil Grlidinariu, Ion Stoica Udrea, Ghidul Banatului, Timi~oara, 1936, p. 254.
17
Fr. Pesty, Krass6, 11-2, p. 142, E. Speidl, op. cit., p. 87.
18
Fr. Pesty, Krass6, IV, doc. nr. 493, p. 203-206.
l'.l Sigismund Bathory principele Transilvaniei, conferă nobililor săi credincio<;;i.
'L\lihai şi Petru de Ţerova şi lui Mihail Petheo de Ţerova, mai multe sate în districtul
BorzafO, comitatul Severinului (la 20 iunie 1597).
15
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strada Golului 20 , dar, mai ales, prin cercetarea arheologică a ruinelor unei
construcţii, semnalate în punctul „O g ă ş e 1 e" din cartierul Moroasa,
]a aproximativ 25 m distanţă, spre sud-est de Ateneul Tineretului.
Vestigiile de la Ogăşele au fost identificate încă din secolul al XIXlea, cînd o anumită bibliografie de specialitate 21 , le atribuia, fie unei fortificaţii cetatea regală Borzafo ! - fie unei biserici ungureşti, susţinînd
pe acest temei şi existenţa unei aşezări ungureşti care ar fi precedat, în
timp, Reşiţa Română 22 •
ln perioada dintre cele două războaie mondiale, zidurile ruinate de la
Ogăşele au fost atribuite unei cetăţi, ba chiar unei moschei turceşti 23 •
Pentru a lămuri începuturile Reşiţei, în vederea stabilirii adevărului
istoric, cu privire la acestea, Muzeul judeţean Caraş-Severin a iniţiat cercetarea arheologică a vestigiilor menţionate anterior, în luna iulie 1970 24 .
Mai tîrziu, din anul 1976 pînă în 1983, cu intermitenţe, s-au executat lucrări de degajare a dărîmăturilor pentru dezvelirea zidurilor şi conservarea
monumentului, atît cît s-a păstrat 23 •
Campania de săpături arheologice din vara anului 1970 s-a concretizat
prin deschiderea pe platoul de 'la „Ogăşele" a trei secţiuni (notate în plan
S 1=20,5Xl,5Xl m; Sn=6Xl,20Xl m; SuF=24X1Xl m) şi două casete:
C 1 de 3 X 0,80 m respectiv C 2 cu dimensiunile de 1,80 X 0,80 cm. Cu acest
prilej a fost pusă în evidenţă o biserică medievală, înconjurată de o necropolă contemporană, de inhumaţie 26 •
Dezvelirea şi cercetarea zidurilor de la Reşiţa-Ogăşele - care, de
fapt, sînt, în mare parte, fundaţiile unei construcţii, aproape decapate a dovedît existenţa incontestabilă, în acest punct, a unei bisericuţe din
piatră, corespunzătoare, ca plan, tipului de biserică-sală 27 . De proporţii
relativ modeste, monumentul de arhitectură, dezvelit, are naosul cu dimensiunile de 8 X 5 m şi altarul de formă pătrată cu latura de 3 m. Fundaţiile sale, construite din piatră brută legată cu mortar, au grosimea de
1,10-1,25 m şi pătrund pînă la o adîncime de 0,55' m, fiind aşezate, direct
pe stînca nativă. Latura de nord a altarului ca şi peretele sudic al navei,
păstrează încă porţiuni din paramentul tencuit, care se ridică cu cca 0,250,40 m deasupra fundaţiei, avînd între 0,95-1 m grosime 28 •
de fier a fost predată Muzeului Judeţean de Istorie de către prof. Octaîi mulţumim !)i pe această cale.
21
Fr. Pesty, Krass6, II-2, 1884, p. 142; despre această problemă vezi şi I. Uzum.
în 200 ani de construcţii ele maşini la Reşiţa 1771-1971, I, Reşiţa, 1071, p. 43.
22 E. Spidel, op. cit„ p. 7G-78.
23
Coriolan CocOi·a, Biserica sau cetatea turcească de lingă Reşiţa, Reşiţa, 1938.
::i Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Judeţean neşiţa
intre 1-16 iulie 1970 la punctul „Ogăşele" pe teritoriul oraşului Reşiţa (colaborare
ca Institutul de istorie Cluj) - manuscris redactat de Volker \Vollmann (colaborator
extern Cluj) şi predat autorului pentru valorificarea cercetărilor cu privire la istoricul oraşului Reşiţa.
5
:: Lucrările din 1976 şi Hl8:1 s-au desfăşurat sub supravegherea arheologilor
Ovidiu Bozu, respectiv Dumitru Ţeicu (Muzeul Judeţean de Istoric din Reşiţa): asemenea lucrări au fost întreprinse şi în anul Hl81.
::G cf. Raport asupra săpăturilor arheologice 1-16 iulie 1976 - manuscris.
27
Pentru analogii la Vasile Drăguţ în Studii şi cercetări de istoria artei (SCIA),
tom 12, nr. 2, Bucureşti, 19G5, p. 300-302; vezi şi Virgil Vătc1!)innu, Arhitectura .~i
sculptura romanică în Panonia mcJievală, Bucureşti, 1%li, p. 107, 108.
'~ Raport asuprn săpăturilor arheolooicc ... 1-lti iulie 19~0 ... - manuscris.
20
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Din cauza răscolirilor masive provocate de către căutătorii de comori
în trecut, dar şi a săpăturilor cu rosturi militare, din timpul celui de-al
doilea război mondial, atît în incintă, cit şi în exteriorul bisericii, nu au
fost posibile observaţii stratigrafice. In această ·situaţie, desigur, că datarea bisericuţei de la Ogăşele era foarte problematică. Pînă la începutul
lucrărilor de conservare 1976 şi 1983 - , una dintre puţinele constatări
certe, se putea referi la absenţa contraforţilor, ceea ce sugerează, eventual, un termen de datare ante quem 29 • Observaţiile de ordin planimetric
asupra bisericuţei dovedesc, ld rîndul lor, că aceasta se înscrie în categoria
monumentelor de piatră, ridicate în perioada pătrunderii formelor romanicului tîrziu în arhitectura rurală de pe teritoriul Banatului3°. Analogii
directe, pentru monumentul de la Ogăşele, găsim, astfel, chiar pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, în biserica-sală de la Ilidia - Cetate 11 •
Pe de altă parte, mormintele dezvelite pe laturile de nord şi de vest
ale bisericii, şase în vara anului 1970, alte 18, dintre care numai şapte
,.in situ"', în 197(), atît din cauza solului, cit şi a deranjărilor menţionate,
aveau scheletPle prost conserv;1te şi lipsite total de inventar funerar. Intr-un singur caz, în apropiere de craniul unui mormînt „in situ", s-a descoperit un însemn funcrnr n~pn·zcntat printr-o piatră de formă alungită,
rotunjită b capătul superior ~i avînd săpată pe ea o cruce 32 •
în schimb, cu ocazia lur·rărilor ele ('onservare organizate în anul 1983,
în patru casete execut<1tl· pe latura de sud-est a bisericii, au fost surprinse
circa 30 de morminte, în majori ta te deranjate, numai cinci dintre ele gă
sindu-se „in situ". Tot cu ;1cest prilej s-au recuperat şi primele piese de
inventar f uncrar compus clin podoabe dC' argint şi monede cnre ne permit
atît stabilirea duratei dC' funcţionare a necropolei, cit şi datarea aproximativ exactă a monumentului de la Og<i;'>ele.
Menţionînd că monedele, în număr de şase bucăţi, se încadrează de la
Ludovic I de Anjou (1342-1383), pînă la Matei Corvin (1458-1490), nu
insistăm asupra lor 33 , ci vom proceda în continuare, la descrierea obiectelor de podoabă descoperi te:
1. Cercel de tîmplă 34 bijuterie de evidentă tradiţie bizantină şi,
foarte probabil, de provenienţă sud-dunăreană, face parte din categoria
podoabelor de cap, înscriindu-se în seria cerceilor cu montură, formată din
mai multe mărgele metalice înşirate axial pe verigă, foarte numeroşi în
feudalismul timpuriu 35 . Cercelul descoperit la Reşiţa-Ogăşele a fost turnat din argint, ajurat, ornamentat cu granule şi filigran. Diametrul interior: 3,19 cm; inălţimea (inclusiv montura): 5,4 cm; grosimea verigii:
:0 114 cm; diametrul sferei mari: 2,55X2,12 cm; diametrul sferelor mici:
1,6 cm; greutatea: 23,792 gr.
29
30

Ştefan Matei, in Banatica, II, Reşiţa, 1973, p. 319.
Ibidem.

Ilie Uzum şi Gh. Lazarovici, in Banatica, I, 1971, p. 159, 160; vezi şi Şt. Matei
Ilie Uzum, i1t Acta MN, IX, 1972, p. 555-558.
32
In patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie (prescurtat MJIR).
33
Monedele, determinate şi cedate pentru publicare numismatei Dana Bălănesc11
(Muzeul Judeţean de Istorie Reşiţa), fac obiectul unui studiu separat.
34
In patrimoniul MJIR, nr. inv. A 52 630.
36
M. M. Popescu, Podoabe medievale în Ţările Române, Bucureşti, 1970, p. 16.
31
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Veriga cercelului este simplă, laminată dintr-o bară de argint, îndoită,
despărţită la Jcapete şi purtînd în partea inferioară trei mărgele. Două
mărgele, de formă sferică mai mici şi egale între ele, sînt plasate în poziţii laterale, mărgeaua centrală, mai mare, are o formă ovoidală şi este
ajurată. Aceasta este executată din două emisfere, fiecare de forma unei
flori cu zece petnle, realizate din fir de argint răsucit, fiind împodobite
în lungul lor cu cite două granule. Emisferele sînt unite printr-o bandă
şenţuită central şi ornamentată cu granule. Sferele laterale sînt ornamentate, la rîndul lor, prin mici preforaţii circulare. în partea inferioară, pentru o mai bună priză a mărgelelor, varige este fasonată în patru muchii,
iar între mărgele pe verigă a fost înfă~urat un fir răsucit, care contribuie
la fixarea monturii. Starea de conservare a acestui celcel de tîmplă este,
din păcate, mediocră (mărgeaua centrală şi una dintre mărgelele laterale,
sînt deteriorate în proporţie de 400/o şi respectiv 600/0 ).
Pentru această podoabă cele mai bune analogii le găsim în cercelul
de tîmplă cu trei mărgele inegale de la Macovişte (corn. Ciuchici, jud. Caraş-Severin)36, ca şi în descoperirile de la Oţeleni, Voineşti f?i Cotul Morii
(toate în judeţul Iaşi) 37 , Cetăţeni (jud. Arge~) 38 şi Păcuiul lui Soare:.1 9 datate între secolele XIII-XV. Descoperiri de piese similare sînt semnalate şi la sudul Dunării, pe teritoriul iugoslav, unde se datează larg, din
secolul IX pînă în prima jumătate a secolului al XIV-lea 40 .
2. Grupa bijuteriilor pentru mîini, una dintre cele mai reprezentative
de-a lungul întregului ev mediu, este ilustrată în cadrul inventarului funerar de la Reşiţa-Ogăşele prin trei inele _,_ pecete.
a) Inel -

pecete cu floare de crin

stilîzatăH

Piesa a fost turnată din argint şi gravată. Diarr.ctrul int. 1,9 cm;
diametrul ext. (în dreptul peceţii): 2,1 cm; greutate 1,8-1 gr.
Toarta lamelară a inelului se lăţeşte pe o anumită porţiune formînd
o pecete circulară (diametrul: 1,5 cm). Pe umerii verigii sînt inc:zai.'{> cîte
două şiruri de liniuţe paralele, opuse şi perpendiculare pe montură. Pecetea sau sigiliul, are pe margine două chenare circulare, unul exterior
punctat şi altul interior, din linie incizată; în cîmp, în registrul superior
a fost gravată o floare de crin stilizată, sub care se află o cruce căreia îi
lipseşte braţul lateral drept.
L Uzum, în Acta A'1N, XX, 1983, p. 510, fig. 2.
Dan Gh. Teodor, în Arheologta Moldovei, I, 1961, p. 257-158, fir., 7/1 şi 8 ·1;
bidem, în Arheologia Moldovei, li-III, p. 352-354, fig. 2/6 şi 3/6; EugL·nia Neamţu,
m Arheologia Moldovei, I, p. 285, 289-290, fig. 1/1-2, 2/1-2; vezi şi M. M. Popescu, op. cit., p. 42-46, cat. 5, cat. 9, cat. 10.
36
Lucian Chiţescu, în Cercetări arheologice, II, Bucureşti, 1976, p. 179, fig. 16/4, 5.
6
~ Petre Diaconu, Silvia Bert•0chi, Păcutul lui Soare, li, Bucureşti, 1977, p. 122125, fig. 98/l.
40
Slavenka Ercegovic-Pavlocic, în Starinar, XX, 1970, p, 49-52, wzi 0i M. Conovic-Lyubinkovic, în Starinar, IX-X, 1957, p. 187, fig. 1.
Idem, în Starinar, VII-VIII, 1965, p. 415-416.
41
în patrimoniul MJIR, nr. inv. A. 52 4:n, descoperit în C5/1984, caroul :1, mormintul M. 30 (argint 750%0 ).
::ll
37

!
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toartă~~

Montura de formă circulară şi veriga acestui inel au fost executate
separat şi apoi lipite. Diametrul int. 1,9 cm; diametrul ext. (în dreptul peceţii): 2,2 cm; diametrul peceţii: 1,6 cm; greutate 2,10 gr.
Veriga lucrată dintr-o bară subţire de argint, cu secţiunea elipsoidală,
are capetele distanţate şi uşor lăţite în zona sudurii pe montura circulară.
Pecetea prezintă pe margine un chenar circular punctat, iar în cîmp, un
decor incizat, compus dintr-un element în volută (poate fi şi reprezentarea unui şarpe') şi unul liniar - un bastonaş cu două cercuri la capete. Ambele elemente decorative sînt haşurate.
c) Inel -

pecete, cu disc îngroşat, ornamentat cruciform 43

Piesa executată din argint - aurit s-a păstrat fragmentar
nunrni
montura şi umerii verigii. P0cetea dC' formă circulară, are diametrul:
1'4 cm; greutatea (părţii păstrate) 3,34 gr. Pe ea Pste gravată, în cimp
central, fără chcn<1r, o floare de crin stilizată, avînd partea superioară în
formă de cruce.
Este posibil ca, atit acest inel, cit şi cel prezentat la poziţia „a", să
fi aparţinut unor clPrici, sau unor personaje cu atribuţii ecleziastice pe
lingă monumentul de cult descris anterior.
Menţionăm că pentru cele trei inele pecete, prezentate aici, cele
mai apropiate şi analogii se găsesc în descoperirile similare din necropola
de la Cuptoare - Sfogea (Corn. Cornea, jud. Caraş-Severin) datate, pe
baza descoperirilor monetare, între sC'colcle XIII-XIV 44 . Alte analogii
apropiate, se pot stabili cu i1wlul-sigil<.ir din tezaurul descoperit la Macovişte4j, ca şi cu inl'lelc sigilarf' provenite din necropola cnezinlă de la
Ilidia - Obliţa 4 G.
Coroborind observaţiile de ordin planimetric şi analogiile tipului de
biserică sală'~. cu datele rezultate din studierea inventarului funerar,
considerăm că monumentul de arhitectură feudală de la Reşiţa Ogăşele,
se datează din secolul al XIV-iea, in timp ce perioada de funcţionare a
necropolei po:itc fi incadrată, cu certitudine, între secolele XIV-XV.
Deşi, aşez:irc>a căn·ia ii aparţinuse bisC'rica şi necropola, mai sus prezentate, n-a fost localizată pe teren, este de presupus eventuala ei amplasare în spaţiul de ~ca. 400 m lăţime, care se întinde de la marginea promontoriului Ogcl:\·cl<? spre est, pînă la malul riului Bîrzava, unde s-au C'dificat complcxc'le de locuirr el" formN1ză in prezent c<1rtierul Lunca Pomostlllui.
·~ In patrimoniul 1\I.JIH, nr. in\". A. 52 .f32, găsit în C2 1984, caroul 2, adîncime
0,40 (argint 750" 1111 ).
-·~ In patrimoniul :\1JIR. nr. inv. A. 52 4:34. descoperit în poziţie secundar;'"\.
4
' I. Uzum, Cercetarea necropolei medievale de la Cuptoare (com. Cornea), raport pentru campania ele- săp.-ituri arheologice pe anul I <l83. Manuscris dactilo;~rafiat
pent~u tipar la CCES - Direcţia pentru patrimoniul cultural naţio1rnl.
"" I. Uzum, în Acta llfN, XX, Hl83, p. 514 şi fig. 4.
.
46
Ke referim la patru inele de argint descoperite în campania din anul 1973;
în p~trimoniul MJII1 sub nr. inv. A. 45 004; A. 45 005; A. 45 006; A. 45 007.
4
' V. Dr.:iguţ, op. cit.

-
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Astfel, dispariţia a~ezării din zona „Ogăşelelor", unde ruinele unei biserici îi atestă existenţa, de netăgăduit, poate fi pusă în legătură cu începuturile Reşiţei pe vechea vatră, situată în valea Domanului la poalele
Golului. în acest caz, poate• fi vorba despre strămutarea sau părăsirea
vechii aşezări, sub presiurn'a unor evenimente politico-militare şi apoi,
de întemeiere a altei aşezări, într-o poziţie naturală ce oferea mai multe
garanţii de securitate pentru eventualitatea producerii unor incursiuni
duşmănoase. Desigur, nu excludem nici posibilitatea existenţei, pe valea
Domanului, unei aşezări mai vechi şi, în consecinţă, contopirea a două
aşezări învecinate avînd drept rezultat, o nouă localitate, care şi-a împrumutat numele de la pîrîul Reşiţa - se pare, vechea denumire a pîrîului Valea Domanului - pe malul căruia se afla. Indiferent de calea
urmată în procesul constituirii Reşiţei Române, este sigur că apariţia ei
a fosf precedată, pe Yatra actualului municipiu, de existenţa unor aşezări
mai vechi, care au dispărut. Fireşte, că începuturile aşezării în noua vatră
din valea Domanului, au cunoscut o dezvoltare lentă, probabil, sula ameninţarea incursiunilor turceşti, numărul locuitorilor săi sporind în detrimentul vechii vetre părăsite. Considerăm că intervalul, în care s-a produs această strămutare, poate fi cuprins între sfîrşitul secolului al XVI-lea
şi începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea.
Chiar dacă apariţia hidronimului Răşiţa, referitor la pîrîul Valea
Domanului, se poate data în secolul al XVI-lea, poate chiar mai devreme,
stabilindu-se, din punct de vedere lingvisUc şi derivaţia sa 48 , nu credem
că o aşezare cu acelaşi nume a putut să apară înainte de secolul al XVIIleă. Pentru o asemenea ipoteză, „tăcerea" totală, a izvoarelor medievale
anterioare secolului al XVIII-lea - dealtfel cu numeroase referiri la
aşezările din Valea Bîrzavei ne pare semnificativă şi edificatoare.
In final, subliniem că pînă acum cele mai vechi menţiuni certe, despre
Reşiţa, datează numai din a doua jumătate a secolului al XVII-lea cînd,
apare ca o mică aşezare rurală. Atestarea este cuprinsă aîntr-un registru de
impuneri turcesc - catastif de biruri - din anul 1673, cu precizarea că
fiecare casă din Reszinitza este datoare să plătească cîte un aspru fiscalităţii otomane. Considerăm că sub toponimul Reszinitza trebuie să înţe
legem Reşiţa - şi, în primul rînd, Reşiţa Română - deoarece pe Valea
Bîrzavei, în comitatul Caraşului nu mai există altă localitate cu această
dcnumuire. Următoarea atestare sigură a Reşiţei apare în Conscripţia lui
Marsigli dintre anii 1690-1700, cînd satul Resicza este menţionat, ală
turi de Ezeriş, Cîlnic, Tîrnova, Vasiova, Jidovin (Berzovia), Ramna, Mor<1viţa (Ocna de Fier) etc., ca aparţinător districtului Bocşa 49 •
După această dată, atestarea documentară a Reşiţei nu mai ridică
probleme, localitatea fiind menţionată, frecvent, pc măsura dezvoltării
sale neîntrerupte.
ILIE UZU111-DU1\1ITUU

ŢEICU

": Vezi Uzinele Re.~iţa în anii construcţiei socialiste, Bucurc:-;;ti, 1%:3, p. 17, nota :::.
4
~ Fr. Pesty, Krass6, 11-2, p. 142; E. Speidel, op. cit., p. U7.
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CHRONOLOGISCHE FESTLEGUNGEN UND GESCHICHTLICHE
EINSCHATZUNGEN ANGESICHTS DES DENKMALS FEUDALER
ARCHITEKTUR VON REŞIŢA - „OGAŞELE"
( Z.usa mme nf assung)

Eingans umterstreichen die Autoren, daO die schriftlichen Quellen des Feudalismus zwischen den XIV-XVII Jh. oft das Birzava- Tal erwăhnen und die auch
heute existierenden Ortschaften, die in der 1';ăhe von Reşiţa liegen. Im Gegensatz
zu den Belegen liber die Hindlichcn Ortschaften ist der Ursprung Reşiţas ein noch ungelOtC'S Probkm, tPils WPJ~l'n der nur spărlichC'n schc>ftlich0n Zregniss(', teils wegen
der nur sporadisclwn Vorschungen in die'ier Jlinsicht bzw. cler Unvolstăndigkeit
derselben, dcnn es fehlt Yur alkn an einer gri..indlichl'n archăologischen Untersuchung des Gebiets.
Obwohl ein moglicher rlokurnentar-kartographisdw1· Releg fi.ir das XV. Jh. existiert, betonen die Versfas-.l'r. daU die erstcn siC'lwren Daten liber Reşiţa - hier ist
immer von Reşiţa-Română die Rede crst aus dcr ZWf;'iten Hălfte des XVII Jh. stammen. DiC'S(' spăt('n Belege werdc>n jedoch von der \\'irklichkeit \·crneint, denn man
kennt den Ort „Ogăşele", \\'o es rnittelaterlichr Huinc>n gibt. Auch fand man kilrzlich
irn Garten eines Einhimischcn im Daman-Tal archăologisches Material, das ălter
als das XVII. Jh. ist. Die Huinen \'on „0).!.:1şele" waren zwar schon im XIX Jh.
bekannt, wurden jcdoch ohnc archiioloJ.!ischc> Oberprilfung mal einer Moschee, mal
einer Burg ader einer un).!arischl'n Kirche zugehorig betrachtet, wo man also implizite auf eine ungarische Sil'dlunJ.! schloss, die vor der rumănischen existiert haben
soli.
Um die vorhandenC'n DatC'n zu ub0rpruf(•n organisarte das Krl'imuseum von
Heschitza im Sommer 1~170 eine archaologische Oberpri.ifung der Gegend „Ogăşele",
t·in~ddil'...,slid1 dl'r Ruirwn. di<· wir schon ('J'W~ihnkn.
Die Ergebnissc bcwciscn, daO wir es mit einem feudalcn Denkmal zu tun haben,
das typologisch einer Saalkirclw entspricht. Es handelte sich um eine kleine Kirclw
von BX5 m, den Allan·amm mit einem Quadrat von 3 Meter SeitenHinge. Im Umfeld des Kirchleins gibt c-; l'in R1•-;tattungsfeld, wo 54 Grăber freigelget wurden davon sind 18 în situ - doch nur 1; hattl'n cin Bestattung-sim·cntar aus Silberschm uck und Munzen.
Angesichts der Analogien zu andc·rcn Saalkirchen dcn planimetrischen Beobachtungcn und den Ergcbnisscn der Untersuchungen des Schmucks und der Mi..inzen man fand sechs J\li.inzcn \'on Louis I d'Anjou (1342-1382) bis Mathias Corvinus
(1456-1490) - \'ertrl"ten die Verfasscr die Ansicht daO die Kirche von „Ogdşele"
fur das XIV JahrhunclC'rt ab sichr1· lwll'gt ansgeschen werdcn kann. Das BPstattungsfc>ld war mit Siclwrhcit im XI-X\' .111. bl'ni..itzt worden, muglicherweisc auch noch im
XVI. Jh. Das Vorhanclen scin die'>l'r Huincn ist cin sichercr Beweis, dail es in der
Nahc auch einC' Sicdlung gab, die vor Reşiţa-Română existierte.
Zwischcn l!J76 und 1983, mit Unterbrechungen nati..irlich, wurden bei „Ogăşele"
Bcfestigungs - und Konservierungsarbciten durchgefi..ihrt, die das ăltcste Denkmal
dn feudalen /\rchit<>ktur in dC'n turistische Krcislauf einfi.igcn sollc>n.

https://biblioteca-digitala.ro

ke<:;>/ţ& „ 03ă~eLe"
1970 Scar,;; 1:20

5J

f1onn / fltele

I s / 2..

'.

3

8

'1

G
I

5

4

}~o~

I

~

M1

v

"".l

M2
('\

(9)

.,,/
/
Fig. 1. Săpăturile arheologice d e la „Ogăşele" (1 970) Abb. 1. Archaologisch e Grabungen bei

„Ogăşele" (1070) -

https://biblioteca-digitala.ro

secţi unea I, carourile 3-9.
Abschni tt I, Quadrate 3-9

s

'Reş/la . 05a1ele·

?l a12 ll /
~c ~r•

~

G

-

<l~w

(7
6

Ll

„

s

6

~~

~

•

I~\~/
~J ~
'\[ ~

l

l

Fig. 2. Săpăturile a rh eolog ice de la Re şiţa - „Ogăşe l e" (1 970) p lan ul sec ţiunii
III - caro uri le 1-9.
Abb. 2. Archăologisch e Grabun gen

bei Reş iţa „Ogăşele ''
Quadrate 1-9.

https://biblioteca-digitala.ro

(1 970),

Abschn itt III.

1370
d e se cl/une 1;;
f

20

' -V

Re ~iţ a 03ă ~el e '
11

1.970
Scara f :fOO
Plaa J e ,1e r~ l

"'

..,]

re I

('

>e

i:°

I

x mo )·m/tt.le
~ f la/.râ Cil var
- del/m/ra~ .1~d .

ot.'o
- -- --'

~W

'w
JL

I

li I \

)(

I
~ "'·

~

-J-1,20

S\,.I

„

Ir

l
-450

I

Fig. 3. Săpăturile arheologice de la Re ş iţa - „O găşele " (197 0) - p lan gener<tl
Ab b. 3. Gesarntan sicht der G rab un gen von Re ş iţa „Ogăşele" (1 970).

https://biblioteca-digitala.ro

.

Re?/ţa

~

....-

8m

J,?u.m

LJ

-

L - --

--'> ~m

•V
'I/

E
t<')

V,

•b.

;:..
"""

-

Fi g. 4.

B isericuţa fe u dal ă

de la

R eş iţa

-

„O oăşc l r "

Abb. 4. Grun dri B cier feuda len K irche \'on
https://biblioteca-digitala.ro

( pla n ul fundaţiilor) .

H eş iţa „O găşc l e" .

l

,1:J,!5 fm

~

~

~

07iseLe'

Sc~ r~ A:.Pa

~

II

/J

Precizări

de ordin cronologic

309

Fig. 5 a - morminte deranjate dezvelite în exteriorul zonei altarului (lu c ră ri de
conservare 1983); b. mormint „în situ" identificat în exteriorul laturii de sud a
bisericuţei (1983).
Abb. 5 a, b. - 1983 konservierte, vorher zerwilhlte Grăber ausserhalb des Altars;
c - Grab „in situ" am Sildrand d er Kirche (1983).
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Fi g. G.

odo b

·zw n, D.

'Ţc>ic u

d argint descope rit în necropo1
(1983): a. c rtc l d tîmplă; b , , d

„Ogăşele"

bb. 6. Silb 'rS hmu ck aus dcr mittcl lt r lich n i krop ole von R ş iţa „ O gwşe l e "
(l<J81): A. Sc.:hFfcnring; b, , d , Siegelr ingc.
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OBSERVAŢII

PE MARGINEA MATERIALULUI
FAUNISTIC DIN AŞEZAREA MEDIEVALA
CARAŞ-SEVERIN)

DE LA ILIDIA (JUD.

Satul Ilidia este situat la 8 km sud-est de Oraviţa, într-o zonă depresionară, la contactul dintre cîmpia cărăşană, Dealurile Oraviţei şi versantul vestic al Munţilor Aninei1.
Articolul de faţă cuprinde datele rezultate din analiza faunei exhumate în cursul săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea medievală din
zona vestică a Ilidiei, cuprinsă între punctele Funii şi Sălişte, precum şi
în aşezarea cnezială de pe dealul Obliţa (fig. 1).
Materialul faunistic recoltat totalizează un număr de 681 fragmente,
dintre care numai 570 s-au pretat unor determinări pînă la gen şi specie.
Restul de 111 fragmente aparţin categoriei indeterminabile 2 • Modul de
Tabelul 1
Repartiţia

materialului provenit din cele trei puncte pe grupe de
mamifere sălbatice şi domestice
Domestice

Sălbatice

Fragmente
Nr.

abs.

6'

10

Nr.

abs.

Indivizi

Fragmente

Indivizi

Gfo

Nr.

abs.

O/o

Funii

22

8,5

7

12,5

238

91,5

29

87,5

Sălişte

40

16,9

11

26,8

198

83,1

30

73,2

Obliţa

5

8,1

1

11,2

55

91,6

7

85,8

67

12,07

19

21,42

491

87,93

66

78,61

-TOTAL

spargere al oaselor, prezenţa unor urme de tăiere, a unor pete de arsură
denotă că sîntem în prezenţa unor resturi menajere. Comparînd cele trei
loturi de material provenite din punctele Funii, Sălişte şi Obliţa, se conV. Sencu, I. Băcănaru, Judeţul Caras-Severin Edit Acad R S R Bucur"şt1'
1976, p. 45.
•
'
•
• • • „
1

<;

I

•
:i T~ate resturile nedeterminabile aparţin mamiferelor. In această categorie am
inc11:1s ş1 c~astel~ pc considerentul că prezenţa lor în analiza statistică ar putea
oferi o altă imagine a raporturilor pe specii.
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tată u nele dife renţe de cu loare, datorate probabil co ndiţiilor diferite de
fosilizare. Astfel m aterialul de la Obl iţa este lipsit de pigmentaţia carac.. :
te ristică celorla lte oase, îmb răcînd u n aspect albicios.
Este poate locul să m e nţionăm că, în contextul cercetăr ilor faunistice
d in Rom ânia, pentru Ban at, acea a es te prima an a liză osteologică efec-

FFig. 1. L oca li za r a topo-g og ra fi că a s ta ţ iunilor din Ilidia .
Fi g. l . La loca lisa t i n topo-g ographi q u d s s ta ti ons d 'llidia.

t u a tă pe un ma teri al el scoperit într-o aşezar e m e di eva lă. Pornind de 1
a ca stă s itu aţi e , p entr u unele analogii, am fost nevoi ţi să apelăm lc1 det rm inări fa unis ti c pen r u aş ezări medievale situate în areale d ep ărtate
https://biblioteca-digitala.ro
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de zona noastră. Este vorba de staţiunile din sud-estul României: Dridu 3 ,
Bucov4, Piatra-Frecăţei5, Dinogeţia 6 •
Punctul Funii este amplasat în lunca joasă a pîrîului Vicinic, pe malul
stîng, la poalele dealului Obliţa. Lotul osteologic provine dintr-o locuinţă
Tabelul 2

Variabilitatea

dimensională

(în mm) la Bos taurus

Funii

MANDIBULA
P2-P3
M 1-M3
Lg. M 3
OMOPLAT
Lţ. min. col.
HUMERUS
Lţ. epif. dist.
RADIUS
Lg. mx.
Lţ. mx. px.
Gros. mx. px.
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.
METACARP
Lţ. mx. px.
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.
COXAL
0 cavit. acetab.
TIBIA
Lg. mx.
Lţ. mx. dist
ASTRAGAL
Lg. mx.
CALCANEU
Lg. mx.
METATARS
Lg. mx.
Lt. mx. px.
Gros. mx. px.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.

37,5

Obliţa

Sălişte

125
78
35; 38

50,5; 52

47; 51,5

60; 61; 62; 63,5

60; 62

61,5; 64; 65

76
43
30,5; 43
17
57; 69
35; 42

60,5; 62; 64
36,5; 36; 37

295
71,5
46
32,5; 39,5
18
59,5; 61
35,5; 37
50,5; 54
53; 54,5; 56
29; 29,5; 30,5

33
25
54; 56
28; 29,5

56; 58; 58,5

29
18

54,5; 57

53,5; 56; 60

51,5; 52,5; 54

56

58

351
44
67
137

220
47,5; 53
46,5; 50
26,5; 28
56,5

3

O. Necrasov, S. Haimovici, Studiul resturilor osoase de animale descoperite în
a.\ezarea feudală timpurie de la Dridu, în Săpăturile de la Dridu, ·Edit. Acad. R.S.R.,

Bucureşti,

1976, p. 202-241.
S. Haimovici, Fauna din aşezările feudale timpurii (secolele VIII-X) de la
Hucov-Ploieşti, in SCIV A, 30, 1979, 2, p. 163-213.
5
M. St. Udrescu, Vinătoarea şi creşterea animalelor în secolele VIII-XI!, în
RevMuz, 1980, 9, p. 56-60.
6
G. Gheorghiu, S. Haimovici, Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite în aşezarea feudală timpurie de la Gan;ăn (Dinogeţia), în AnStUniv laşi, II, XI,
1965, p. 175-198.
4
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de tip bordei, o groapă menajeră ~i un complex, datate în secolul XIP'. El
totalizează un număr de 271 fragmente, repartizate la minimum 43 indivizi.
Atît ca număr de resturi cit şi ca Nl\1! 8 bovinele înregistrează frecvenţa cea mai ridicată. Deşi materialul este relativ abundent, nu toate
piesele scheletului sînt la fel de bine reprezentate. Astfel nu au fost gă
site deloc procese cornulare. Măsurătorile executate pe diferite piese pun
în evidenţă animale de talie mică, asemănătoare celor din alte staţiuni
Tabelul 3

Variabilitatea

dimensională

(mm) la Ovicaprine

PROCESE COR~CLA
RE
Lg. mx.
0 M bază

0 m

bază

MANDIBULA
l\1 1-1\1 3
Lg. l\13
HUMERUS
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
RADIUS
Lţ. mx. px.
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
METACARP
Lg. mx.
Lţ. mx. px.
Gros. mx. px.
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.
COXAL
0 acctab.
TIBIA
Lt. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
METATARS
Lg. mmx.
Lţ. mx. px.
Gros. mx. px.
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
Lţ. mx. dist.

Obli ta

Sillişte

Fur.ii

205 (C)
32: 36 CO)
21,5; 29

31 (C)
22

44,55
22,5; 24

52
24; 27

9
10
29; 29,5

24,5; 25,5
14

2!J,5

15; 15,5; 17
7,5; 10; 11,5
128,5 (0)

24
17,5; 18
14; 12,5
10,5; 10
26,5

14; 14,5; 17,5; 18
7; 9; 9,6; 11
1:15 (O)
24; 24; 24,5
15; 16; 17
15; 15,5
10,5; 12
17,5

17

24; 25,5
14
12
23,5

16
13,5
17,5

17
14

136 (0)
21
21,5
12,5; 11
10,5; 9
25
16,5; lG,5; 17,5

Cercetări efectuate de I. Uzum, St. l\Iatei, D. Teicu, cărora şi pe această cale
aducem mulţumiri pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie materialul
m vederea publicării.
8
Pentru numărul minim de indivizi am folosit în text prescurtarea NMI.
7

!e
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medievale româneşti. Ne-au reţinut atenţia două piese întregi: un radius
de 295 mm lungime şi un metatars de 219 mm lungime. Aplicînd coeficienţii lui Matolcsi s-au obţinut valori de 126,8 cm şi 119,7 cm. Gracilitatca metapodului precum şi valoarea scăzută a înălţimii la greabăn indică
apartenenţa piesei la un individ femcl. Stabilirea vîrstei de sacrificiu a
fost facilitată şi de prezenţa în material a unor piese de schelet postcranian cu epifizele aflate în diverse faze de concreştere. Se constată absenţa totală a indivizilor sub 2 ani, toate cele 9 animale prezumate, atinseseră stadiul de adult ori matur incipient.
Oasele ovicaprinelor sînt fragmentare, ca urmare a acestui fapt, diagnoza diferenţială între cele două genuri (Ovis şi Capra) s-a făcut pentru
puţine piese. De la capră s-a conservat un corn întreg cu următoarele dimensiuni: lg. mx. 205 mm, 0 M 32 mm, 0 m 27 mm, circonferinţa la
bază 89 mm. Piesa prezintă un aspect gracil, este răsucită înspre exterior,
pe secţiune apare plan convexă. Se pare că a aparţinut unei femele, prin
trăsăturile sale încadrîndu-se tipului „prisca".
De la ovine provin două fragmente de coarne, cu un aspect relativ masiv, o perlare evidentă, muchii şterse, ele fiind uşor curbate şi torsionate.
Acestea au aparţinut masculilor. Tot de la oaie s-au păstrat şi două metapodii întregi, un metacarp de 128,5 mm şi un metatars de 136 mm lu~-1gime. Taliile rezultate sînt de ·52,33 cm (media ceţlculată prin aplicarea
coeficienţilor lui Talkin, Teichert şi Haak) şi 62,42 cm. E posibil ca metapctliile să fie aparţinut aceluiaşi animal, diferenţa dintre cele două valori fiind nesemnificativă.
NMI obţinut pe baza resturilor maxilare, corelat cu unele indicii de
schelet postcranian, denotă că erau ucise animale pe tot parcursul anului,
începînd cu vîrsta de o lună şi jumătate pînă peste doi ani şi jumătate.
Suinele sînt reprezentate printr-un număr redus de piese, fragmentele
cu frecvenţa cea mai ridicată fiind porţiunile de maxilare şi dinţii izolaţi.
Prelucrarea somatoscopică precum şi cele cîteva date metrice prelevate,
evidenţiază o talie relativ mică. În ceea ce priveşte momentul sacrifică
rii, cei 6 indivizi estimaţi, aparţin diverselor categorii de vîrstă, începînd
cu 6 luni şi pînă la 2 ani. Un singur animal depăşise 3I/2 ani. Majoritatea
celor ucise erau masculi.
De la mistreţ s-au păstrat puţine resturi, doar trei oase, ce nu oferă
deocamdată vreo informaţie preţioasă studiului nostru.
Oasele equideelor deţin o pondere mică; este vorba de un fragment de
omoplat stîng, o extremitate distală a unei tibii drepte şi un met<ltars întreg de 262 mm. Valorile obţinute pentru înălţimea la greabăn sînt de
139,64 cm (Kiesewalter) şi 136-144 cm (scara Witt). Animalul căruia i-a
aparţinut piesa avea o talie mijlocie, C'Xtremităţi semisubţiri (indicele
cliafizar =12,3). Talia sa apare mai înaltă decît cea a cailor de la Tîrg~nr9 , Curcani-Ilfov 10 , depăşind cu puţin media celor slavo-avari de> b
Xov{•-Zamky 11 . lVIenţionăm că în bordeiul din care pro\·ine metatarsul s-au
J\1. Bolomey, Stucliul osteoloqic al calului clin mormîntului clC' călăreţ ele la
Ti1·9u5nr, în SCA, 2, 1965, 1, p. GJ-68.
10
_M. St. U:lr_'.'scu, NoUi. asuprn resturilor schelrtic~ ale calului clcscoperit în
11ior~1 iintul de c~lareţ d~ la Curcani-Ilfov, în SCIV, 22, 1971, J, p. 4G:l-4Gf!.
1 . IL. H .. Mull~r, Dzc Pferdeslcclettfunclc <les slawiscli-nwarischcn Grăbcrfelcles
um l\ovc-Zamky, m Slovilrh, 1966, 1, p. 205-225.
9
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gă it şi pinteni1 2 , aşadar existenţa cailor de călărie este certă; posibil ca

metapodul să fi aparţinu t u nui astfel de cal.
.
~·
. .
Accidental au fo t întîlnite în lot re turi pro emnd d e la cune ş1 pisică . Fragm entarea lor (datora tă con di ţi ilor de consen are din strat) nu a
permis efectuarea reu nei ob er aţii .

' i a prin ; 8 Equu
aba llus.
faunqu ·s d' ll idia: 1-7 O ·i aprin s; 8 Equus caba llus.

Fi g. 2. R · ur i f uni t i
Fig. 2. D

d

lli d · : 1-7

i fragm nt re, ele se r

z u mă

la cîteva

bil .
nte fragm n te
7 fragm nte provin de
xecutat se aprecia ză c ă
elor de la Bucov, Dridu,

1 o găină
ex mpl ar l
ap ida a 13 .
De i co ndi ţii! d m diu din zona a eză rii erau propi e practicării p
cui ului , d 1 pe ti - au p ă s tra t fo ar te puţine oas . M ai probabil că, d a t ri tă fragilităţii lor, ac st a nu s-au conservat.
Molu . telor 1 r in 4 cochilii d H lix pom ati a .
Staţiun a
ăliş t e st ampl a a t ă în zona
s tică a satu lui, între p1nuril Vicinic şi Mă c ă ni , ontinu înd zona de luncă a Funiilor Ma terialul
pro ine dintr-o locuinţă de tip bordei, un complex şi din stratul de cultură. T oate sînt datat
între secolele XII-XIII 14 . Esantionul se rezu mă
la 238 fr gm en te determina bil , r par tizate la minim{im 41 indivizi.
12 Informa ţ ie

I. Uzum .
S. Haimovici, R. Ureche, Studiul p re l iminar al faun ei descoperite în aşeza
r ea feudală timpurie de la Capida v a, în Ponti ca, 1979, XII, p. 157-171.
14
Cer cetări I. Uzum, St. Matei. D. Tei cu.
13
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Vitele domestice prezintă u n material fragmentar, pu ţin semnificativ .
Se remarcă şi în acest caz absenţa totală a proceselor cornulare. Puţinele
măsurători efectuate pun în evidenţă indivizi de talie mică, asemănăto ri
celor de la Fun ii . In ceea ce prive şte vîrsta de sacrificiu, remarcăm faptul că cele mai multe animale erau u cise între 2-3 ani, puţin e depăşi
seră 4 ani.
Pe locul secund ca NMI şi fragmente osteologice se situ eaz ă ovicaprinele, reprezentate prin ambele specii. De la capră s-au păs trat trei fragmente nedimensionabile de coarne, de tip „prisca", ce au aparţinut la trei
indivizi femeli. De la oaie provine un metacarp întreg, cu lungimea de
135 mm, pe baza căruia s- a estimat o înălţime la greabăn de 66,01 cm.
Analizînd datele tabelului 3 se remarcă faptul că o bună parte dintre
ovicaprine erau sacrificate pînă la un an iar altă parte între u n an şi jumătate şi doi ani.
Suinele, în raport cu celelalte două staţiuni, prezintă un material în
mar e parte dimehsionabil, ale căru i valori metrice n u d e pă şesc limitele

Fig. 3. Resturi faunisti ce de la Ilidia : 1-3 Bovine; 5-11 Suine.
Fig. 3. Des restes faunistiques d'Ilidia : 1-4 Bovins; 5-11 Porcins.

de variabilitate ale porcinelor din staţiunile m edievale româneşti. Ba mai
mult ele tind să se situeze sub valorile m edii. Pe baza caninilor păstraţi ,
se apreciază că dintre cei 8 indivizi estimaţi , 5 erau masculi, restul femele.
Dimorfismul sexu al este destul de bine exprimat şi pe r esturile de sche1 t postcranian
Ponderea animalelor sacrificate sub un an este redusă I cele mai m ulte
au d e păşit doi ani. Un singur individ posedă o dentiţie erodată.
Şi în acest lot ponderea resturilor de mistreţ este mică . Dintre cele 7
fragmente identificate, 5 sînt defense. 8 ele trei animale cărora le-au aparţinut, au fost ucise între 4112- 6 ani. Separarea celor două populaţii, pe
baza materialului faunistic existent, s-a realizat relativ u şor, deoarece
https://biblioteca-digitala.ro
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indivizii speciei domestice, în cea mai mare parte nu atinseseră o vîrstă
prea avansată iar indivizii sălbatici depăşiseră 4 ani. Prin urmare există
un hiatus între valorile dimensionale ale celor 2 populaţii.
De la equide s-au păstrat două metatarse: primul are o lungime de
251 mm ce dă o talie de 133,78 cm (Kiesewalter) şi 128-136 cm (scarr1
\Vitt). Valoarea indicelui diafizar încadrează piesa în categoria metapodiilor semimasive (12,94). Din ce-a de-a doua piesă s-a păstrat numai
extremitatea distală. Somatoscopic se apreciază că, dacă ar fi fost întreagă
ar fi dat o talie ce se plasa în jurul valorii sus amintite.
Deşi cîinele nu figurează pe lista speciilor de la Sălişte numeroase
oase poartă urmele colţilor săi.
Al treilea eşantion faunistic totalizează un număr de 60 resturi ce provin dintr-o locuinţă de suprafaţă, amplasată pe dealul Obliţa. Materialul
şi locuinţa sînt datate între secolele XI-XII1;;.
Materialul atribuit bovinelor se repartizează la minimum 3 indivizi.
Unul avea puţin peste un an şi jumătate, indiciul fiind dat de o falangă I
cu linia de sutură proximală evidentă. Al doilea avea între trei-patru
ani, constatare făcută pe baza unei tibii neepifizate proximal, un calcaneu
Variabilitatea

dimensională

Tabelul 4

(mm) la Sus scrofa domesticus

Funll

l\IAKDIBULA
Lg. simf. mand.
M 1-M 3

15

Obllţa

G2; 63,5
33,5; 34; 34,5; 35

P~-P~

Lg. M,
OMOPLAT
Lg. cap. artic.
Lţ. min. col.
Hll!\JF,HUS
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.
HADIUS
Lţ. mx. px.
Gros. mx. px.
Lt. min. diaf.
Gros. min. dia!.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.
COXAL
0 ac0tabular
TIBIA
Lţ. mx-. px.
Lţ. min. diaf.
Gros. min. diaf.
Lţ. mx. dist.
Gros. mx. dist.

SAll.şte

Jl

29,5; 31; 32; 32

28
20,5; 23,5

17,5; 19; 22

16,5; 16,5
19; 23
35; 36,5
37; 36,5

62,5
35
62; 62,5
30; 32
30

H; 14,5; 16,5
22,5; 23; 25
3G,5

2.'1; 2·1.~; 23; 2~)
15; lti; 15,5; 18
lli,5; 17
D,5; 14

27,5
20,5

I
I

I

25; 28,5; 2!),5

27; 28; 28,5

I

30
I î; 27
12; 23
::!fi; 2fi,5; 28; 29
23; 21: 22,5; 2:1

1 bidem.
https://biblioteca-digitala.ro

I

Materialul faunistic de la Ilidia

319

cu tuber calcis recent sudat şi un femur cu linia proximală vizi!JiEL
Pentru celălalt animal nu s-a putut preciza data sacrificării. Pe baza unei
tibii cu lungimea de 351 mm (s-au luat în considerare şi epifizele existent~
in material), s-a estimat o talie de 121,09 cm.
De la porcul domestic s-au păstrat trei fragmente, ale căror măsură
tori sînt trecute· în tabelul 4. A treia piesă, păstrată aproape întreagă,
este o mandibulă provenită de la un animal mascul cu un bot relativ
alungit.

*

*

*

Urmărind frecvenţa pe specii şi indivizi se constată ca m toate cele
trei loturi raporturile nu suferă prea multe modificări, speciile exploatate
fiind aceleaşi (tabelul 1).
Puţinele resturi de melci comestibili şi peşti ne sugerează ideea că
locuitorii asezărilor nu ocoleau aceste resurse alimentare. Penuria de material nu n~ permite să afirmăm că pescuitul şi culesul moluştelor reprezentau ocupaţii bine conturate, deşi mediul oferea condiţii optime acestor
îndeletniciri.
Ponderea speciilor vînate este mică, înregistrînd valori asemănătoare
în toate cele trei cazuri. Cu toate acestea nu putem nega importanţa artiodactilelor mari, ca sursă de suplimentare a necesarului de carne. Penuria de material nu o putem pune deocamdată pe seama unor stocuri domestice suficiente, ori scăderi densităţii cerbului, căpriorului, mistreţu
lui în zonă. Mai degrabă trebuie luat în considerare faptul că săpăturile
nu s-au finalizat, prin urmare materialul fiind puţin, nu oferă pe moment o imagine prea clară asupra acestui aspect.
Creşterea animalelor domestice, mai puţin a păsărilor, constituia ocupaţia de bază a locuitorilor de la Ilidia. In toate cele trei eşantioane bovinele înregistrează valori procentuale ridicate în raport cu celelalte specii. Sin.tetizînd caracteristicile lor morfologice, se poate afirma că avem
de-a face cu animale de talie mică, ale căror date metrice nu le depăşesc
pe cele ale vitelor din staţiunile medievale amintite în text, ba mai mult
ele tind să se situeze sub valorile medii.
în privinţa vîrstei de sacrificiu se constată că puţine animale au fost
ucise sub doi ani. Aproape în mod egal erau omorîte animale pînă la patru ani, cît şi peste patru ani. Deoarece pentru bovinele ce au depă~it
patru ani estimarea s-a realizat doar pe baza unor date furnizate de scheletul postcranian (din lipsă de serii dentare), nu putem preciza exact limitele de exploatare ale lor.
La o diferenţă mică urmează ovicaprinele, în cadrul cărora au fost
puse în evidenţă ambele genuri. Femelele caprinelor aveau conrne gracile,
de tip „prisca". Cele trei metapodii întregi de Ovis, pe baza cărora. s-a
estimat înălţimea la greabăn, au aparţinut la trei indivizi de talie mijlocie. Materialul analizat nu ne permite deocamdată să afirmăm că întreaga
populaţia de ovine era caracterizată printr-o talie mijlocie, asemănătoare
animalelor de la Dinogeţia şi Bîrlad1 6 •
tG

S. Haimovici, Resturile faunistice din a~ezarea de la Birlad din

XIV, în ArhMold, 1980, IX, p. 85-93.
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Din exemplarele sacrificate, multe nu atinseseră maturitatea, existînd destule ucise sub un an. In cadrul maturilor predomină cei cu dentitia usor atinsă de eroziune, neînregistrîndu-se nici unul peste patru ani.
· Datele metrice ale porcului domestic indică o formă primitivă, de talie
mică, cu un bot alungit. Dimensiunile sale se situează sub media valorilor de la Dinogeţia. Cea mai mare parte a animalelor ucise erau mascule. Predomină animalele sacrificate sub doi ani, un singur individ prezintă o dentiţie puternic erodată.
Materialul atribuit equidelor este puţin, el nu poartă urme de tăiere,
ardere, fragmentarea datorindu-se condiţiilor de fosilizare. Cele două talii
estimate pun în evidenţă existenţa unor animale de talie mijlocie şi submijlocie.
Accidental au fost întîlnite resturi aparţinînd ciinelui şi pisicii.

GEORGETA TRINCA

OBSERVATIONS SUR LE MATf:RIEL FAUNIQUE DE L'f:TABLISSEMENT
Mf:DIEV AL D'ILIDIA (DEP. CARAŞ-SEVERIN)
(Resume)

L'article comprend l'analyse du materiei. faunique exhume par Ies fouilles
ext'·cutees dans l'etablissemC'nt medieval, situe entre Ies stations Sălişte et Funii,
ainsi que dans la residC'ncc Kneziale amplacee sur la colline d'Obliţa, datees pendant Ies siecles XI-XIII.
L'echantion comprend GBl restes menagers dont 570 ont pu ete determines. Les
fragments appartiennent aux mollusques, aux poissons, aux oiseaux et aux mammiferC's.
Parmi Ies mammiferes domestiques, IC's bovins occupent la premiere place.
Ils sont repn.:•sentt:·s par une forme de petite taille, Ies dates metriques s'encadrent
dans Ies limites de ,·ariabilite pour Ies animaux de Dinogeţia, Dridu, Bucov, PiatraFrec:'\ tei.
Les places sui\·antcs sont occupes par Ies ovicaprins et Ies porcins.
Les restes des chevaux sont peu nombreux. Pour deux individus on a pu calculer la taille; l'un semble avoir eu une hauteur au garrot de 139,6 cm. et des extremites gracillcs; l'autre une t.aille de 133,7 cm. et des extremites plus epaisses.
Accidentalement, ont 1."tt:· trouves des restes de chien et de chat.
Les especes sauvages sont representes par des peu de fragments, qui appartiennent au cerf, au sanglier ct au chevreuil.
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DESPRE COMUNITATEA SATEASCA ŞI NORME
DE DREPT BAZINTIN UTILIZATE IN RAPORTURILE
JURIDICE DIN CADRUL OBŞTILOR SATEŞTI
ROMÂNE5TI
De la retragerea aureliană şi pînă la înjghebarea primelor formaţiuni
politice româneşti, comuna rurală a fost unicul mod de existenţă al stră
moşilor noştri. Atestată anterior transformării Daciei în provincie romană, ea pare a fi fost cuprinsă în structura administrativ-fiscală a cuceritorilor, avînd ca atribut esenţial conducerea vieţii social-economice şi
spirituale a membrilor ei1.
După replierea graniţei Imperiului pe linia Dunării, în tot timpul marilor migraţii, comuna rurală dobîndeşte valenţe noi, tinzînd, mai ales
sub formă confederativă, să împlinească pe plan regional restrîns şi funcţii statale. În această ipostază existenţa comunei rurale se constituie ca
element cadru al procesului de formare a poporului şi limbii române, care
prin structurile sale specifice a asigurat supravieţuirea autohtonilor romanici într-un spaţiu geografic afectat, timp de aproape un mileniu, de
veritabile convulsiuni ale istoriei.
Deşi
istoria noastră, pînă la întemeierea statelor feudale independente este în esenţă istoria comunei rurale 2 şi cu toate că cercetările întreprinse de reprezentanţii şcolii sociologice de la Bucureşti oferă un adevărat tezaur de date, surprinse pe viu, o serie de aspecte referitoare la
această formaţiune social-economică nu pot fi considerate ca fiind pe deplin elucidate. Dintre acestea, pe primul plan se situează originea comunei rurale româneşti şi impasul actual poate fi pus mai ales pe seama
faptului că abordarea acestei probleme a rămas tributară teoriei, extinsă
şi asupra spaţiului carpato-danubian, conform căreia comuna rurală bizantină reproduce fidel un model tipic salv transplantat în Imperiu odată
cu aşezarea slavilor la sud de Dunăre 3 • Cercetări recente au evidenţiat
însă profunda deosebire dintre obştPa slRvă şi comuna rurală bizantină
care a existat înainte şi după instalarea slavilor şi au impus opinia că
această tcoriP inspirată de romantismul slavofil de la finele secolului al
XIX-lea trebuie să fie definitiv abandonatăq.
1

L. Bîrzu, Continuitatc>a rrcaţic>i materiale şi spirituale a poporului român pe

tPri.toriul fost1•i Dacii, Bucure'.')ti, 197q, p. !15.

" E. Zaharia, Populaţia românească în Transilvania în secolele VII-VIII, BucuJ<177, p. 107.
1
G. 0-.;trogorsky, La communc byzantine, în I3yzantion, XXXII (1962) facs. I,
p. J.lli; F:. Zaharia, op. cit., p. 107-108.
'• G. Ostrogorsky, op. cit., p. Hlj-147.
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Valabilitatea acestei teorii nu poate fi acceptată nici pentru România
nord-dunăreană deoarece în momentul impactului slavii, ca şi ceilalţi
migratori, nu depăşiseră stadiul structurilor gentilico-tribale5, în timp ce
romanicii autohtoni atinseseră un stadiu superior de organizare social-economică reprezentat de comunităţile agrare teritoriale 6 care s-a impus încă
din secolele II-III şi dacilor liberi;. In acest cont2xt este dificil de conceput receptarea plenară a unor structuri inferioare şi, dimpotrivă, tr<:?buie să admitem că migratorii care au rămas pe teritoriul ţării noastre, ţi
nînd seama de caracterul închis al comunităţilor agrare autohtone, au fost
obligaţi, pentru a pătrunde în ele să accepte rînduielilE' locale sau în cazul că s-au aşezat învecinătate să sufere influenţa lor şi treptat să trec.ic:)
de la obştea gentilică la cea teritorială.
Fixînd astfel datele problemei, originc>a şi evoluţia comunei rurale
româneşti poate fi înţeleasă doar pornind de la realităţile autohtone, comune întregului teritoriu de formare Cl. poporului român şi de la legătu
rile strînse cu imperiul de la Constantinopole care>, de pe prispa prebalcanică a ţintuit secole de-a rîndul spre Dunăre ~i de care, prin lanţul
carpatic, părţile apusene ale fostei Dacii rom<1nc se articulau organic, realitate consemnată de generalul roman Priscus care în anul 598 trecîndu-şi oştile în sudul Banatului, la reproşurilf' haganului avar ripostează
că se află pe pămint roman 8 sau de ref c>rire a lui Menumorut la 11 graţL1
domnului meu, a împăratului din Constantinopolc~'.
Rădăcinile traco-dace sînt c>videnţiate de terminologia structurilor comunei rurale româneşti care, in cea mai mare parte, sînt desemnate prin
cuvinte de străYcche şi autentică origine traco-dm·ă şi latină, fapt care
confirmă continuitatea dezvoltării istorice a acestei formaţiuni social-economice pe cuprinsul întregului teritoriu al ţării noastre. 10 Dealtminteri,
cercetări recente au demonstrc.. t că o seric de termeni ca răzeş, hotar,
neam, clijm.1, bir, consideraţi a fi împrumuturi din slavă sau maghiară,
sînt în realitate de cPrtă origine autohton<"i. 11
Deşi existenţa ob~tii săteşti, a proprietăţii private şi a familiei monogame este cunoscută la geto-daci încă din primele secole înaintea erei
noastre 12 , mai puţin cunoscută este evoluţia comunei rurale autohtone în
timpul Daciei romane şi această lacună poate fi completată doar utilizînd
izvoarele scrise cu privire la provinciile sud-dunărene ale Imperiului
~ L. Birzu, op. cit., p. 9G; G. Bak6. Date privind structura socială şi. apart<>purtătorilor culturii Sintana-Cerncahov clin Transilvania, in SCIV, 19, l,
1968, p. 69.
8
D. Gh. Teodor, Romanitatea carpato-clu11iirca11d .yi Hizanţul în veacurile V-XI
e.n., Iaşi, 1081, p. 20-21.
nenţa

M. Comşa, Cu pl"ivirc la caracterul or9anizci1·ii social-economice şi. polttice de
pc teritoriul ţării noasti·e în epoca migraţiilor, în SCJV, 18, 3, 1967, p. 432.
~ Teofilact Simurata, Istorii \"II, 7; in FHLJR, p. 545.
9
Anonymus, Cesta Hungarorum, Sibiu, 1899, cap. XX. p. 45.
10
V. Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile românf'yti pină la mijlocul secolului
XVIll-lea, Bucureşti, 1980, p. 62.
u A. Riza, Moş, baci, răzăşi .~i structuri străvechi de organizare socială, în
Transilvania, 1, 1981, p. 14. 16; Idem, Neam, stăpin .~i false etimologii, comati .~·i
pileaţii, în Transilvania, 2, 3, 1981. p. 9; Idem, Autohtoni şi „barbari". Ţările #
pădurea în Transilvania, 4, 1981, p. 15.
~ A. Bodor, Contribuţii la problema agriculturii în Dacia înainte de cucerirea rnmană. Problema ob.~tilor la daci. Partea a II-a, în SCIV, 8, 1-4, 1957, p. 145.
7

1
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roman, unde pe acelaşi fond autohton, în avans faţă de Dacia, s-au suprapus aceleaşi instituţii ale cuceritorului.
.
Dintre izvoare, semnificativă pare a fi plîngerea adresată împăratului
Gordianus III, pe la jumătatea secolului al III-lea e.n., de către locuitorii
satului Scaptopara din Thracia, situat pe cursul superior al Strumei în
sud-vestul Bulgariei de azi. 13 în jalbă se arată că o mulţime de dregători
şi soldaţi care vin la iarmarocul şi staţiunea balneară din vecinătatea satului îi silesc pe ţărani să le asigure adăpost şi întreţinere timp îndelungat,
fără nici o plată şi că din această cauză unii capi de familie au părăsit
deja vetrele părinteşti, iar puţinii care au mai rămas sînt gata să plece
şi ei dacă nu se iau măsuri pentru curmarea abuzurilor şi violenţelor,
ceea ce va aduce mare pagubă sacrului tezaur imperial. Se mai menţio
nează că dacă împăratul va porunci, precum guvernatorii din trecut, ca
de la ţăranii care locuiesc şi stăpînesc pămint în acest sat să nu poată
pretinde găzduire decît slujbaşii care trec pe aci în interes de serviciu,
sătenii vor putea plăti şi pe mai departe sfîntul impozit şi celelalte dăj
dii toate.
Din textul inscripţiei se desprinde faptul că ţăranii, întocmai ca membrii comunei rurale bizantine de mai tîrziu, nu depindeau decît de stat
(împărat}, că sînt proprietarii pămîntului din hotarul satului, pentru care
plătesc sfîntul impozit, şi că refuză să accepte obligaţii impuse de alţii,
cu excepţia celor care ţineau tot de suprema autoritate a statului (găz
duirea slujba~ilor aflaţi în misiune).
Plîngerea a fost depusă la Roma de către Aurelius Purrus, ostaş în
cohorta X pretoriană, pomenit în inscripţie drept „convicanus et compossessor~. Primul termen indică, fără îndoială, calitatea lui de consă
tean cu reclamanţii, de membru al comunei rurale, al doilea este însă susceptibil de interpretări diferite 14 deoarece compossessores poate însemna
fie că sus-numitul ostaş are o fracţiune posesorie din întreg (pro indiviso)
corespunzătoare cotei părţi ce i se cuvine din proprietatea indiviză (pă
mîntul comunei rurale), fie că este vecin cu -proprietatea celorlalţi, deci
singur stăpîn pe un lot de pămînt, ceea ce ar indica existenţa unei proprietăţi private, ereditare, corespunzătoare unei faze mai înaintate de evoluţie a comunei rurale, în care doar păşunile pădurile, apele etc .... , se
mai află în proprietate indiviză, situaţie clar atestată de legea agrară bizantină de la finele secolului al VII-lea sau începutul celui următor.
Termenul de vicanus întîlnit în cele două inscripţii din Schytia Minor
privitoare la cunoscutul litigiu de hotărnicie dintre o latifundiară romană
şi vicani Buteridovensis, datat între anii 198-201 1;; reflectă probabil un
stadiu de dezvoltare similar cu cel menţionat anterior, jumătate de secol
mai tîrziu, pe cursul Strymonului şi atestă faptul că impactul instituţiilor
de drept roman a accelerat evoluţia comunei rurale autohtone din spaţiul
traco-dac.
Identitatea formelor de organizare social-economică a lumii tracodacă, înainte !?i după cucerirea romană, pare a fi sugerată şi de termenul
13
I. I. Russu, Un litigiu ele hotărnicie clin Sc11thia Minor în SCJV 4 1-2
1955, p. 84; CIL. III, 12 339; AI. Philippide, Originea românilo;, vol. I, Iaşi'. 192J'.
p. :J0-33; CIL, III. 12 336.
v. 1. I. Rus<;U, op. cit., p. 84.
1
'' I. I. Russu, op. cit. p. 76, fln.
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Kwµn, care în greacă însemnează comunilatr sătească, sat. El este atestat în scris pentru prima oară în opera lui Hesiod la începutul secolului
al VI-lea î.e.n., unde se aplica satelor fortificate din insula Thasos şi Acarnania16. Kwµn este legat de radicalii kei: qoi-„liegen''; gesellen, sich Scharen din care s-au format osc. ceus, lu.t. ch.,is „cetăţean", „concetăţean",
„tovarăş", lit. kemas „Bauernhof"', kaimas ,,Dorf", apr. caymis „Dorf",
got haims „Dorf" 1; şi după A. Riza, mult discutatul comati ar fi avut
acelaşi sens ca lit. kaimietis ,,sătean, locuitor al unC'i aşezări rurale", în
opoziţie cu pileati, în lit. pilietis. „locuitor al cct{iţcii". ceea ce ar putea
indica o anumită împărţire a sociPtăţii geto-dace' în săteni şi oăşeni 18 .
Termenul k:•)µn apare, ca unul din dementele toponimului Comidava,
într-o inscripţie din secolul al III-lea descoperită la Hî-:-nov 1n. O altă inscripţie, din sudul Dunării, publicată dr E. K~dink~i. pomeneşte despre
sate trace situate la nord de Philippopolis, la poal<"le B3lcanilor, care
grupate cîte trei sau patru formau mici cit:iwtes în frunte cu un magistrat
numit k:1·µcxp) 1 0s'2°, iar Procopius în De aedificiis menţionează în secolul
al VI-lca, pe lîngă Rcmeriana, ncela~i toponim Cnmidm'C1 sub două forme
corupte. Dată fiind certa origine t raf'o-dacă a af'Pst uia 21 şi relaţiile etimologice ale elementului Comi-, se• po<1tc presupune f'ă atît la nord cit
şi la sud de Dunăre neamurile traco-dace fo!oseau accla~i termen pentru
a denumi comunitatea sătească.
Nu lipsit de interes pare a fi faptul f'ă în documentele redactate în
limba slavonă emise în Ţara Românească ~i Moldova, din secolul al
XIV-lea pînă în secolul al XVII-iea, se intîlne~te în mod frecvent termenul de comatti care pentru prima oară apare într-un document din
20 mai 1388, prin care Mircea cel Bătrin întăre~te o seamă de bunuri
ctitoriei sale de la Cozia 22 .
In limba română de azi, termenul nu C'Xistă dedt în dialectul aromân
sub forma de cunwtă din grecescul koµ u :x 7 :x „bucată" cu sensul de „o bucată de pîine, felie, colivă''::? 3 .
Comata din izvoarele documentare sP consideră că are semnificaţia de
„bucată de moşic, de ocină", noţiunea de „parte de moşie" fiind denumită
cu doi termeni:
Ko11 a Ta ~i .D.lib, de la ultimul derivînd cuvin tul „delniţă"' cu acelaşi înţeles şi că mai tîrziu acest sc>ns iniţial a evoluat ajungînd a fi un termen generic cu înţelesul de avere 2 4.
O examinare, chiar sumară, a documentelor din Ţara Românească sugerează însă opinia că sub comată s-ar putea înţelege un întreg şi nu o
bucată, pentru că în acest scop se utilizec..ză în mod consecvent termenul
IR
17

165.

H. M. Danov, Tracia antică, Bucure5ti, I 9i6, p. 27-t.
A. \Valde, Lateiniches etymologisches Worterbuch, Heidelberg, l!HO, p. 1G4-

A. Riza, Neam, stăpfn şi false> etimologii; comatii .~i pileaţi II, in Transilvanta, 3, 1981, p. 12.
i:i M. Macrea, Cumidava, in AISC, IV, (1!1-t 1-194:~). p. 247.
~~ Al. Philippide, Originea românilor, vol. I, Iaşi, 1Y23, pag, 30-34.
M. Macrea, op. cit., p. 247, nota 43.
22
DRH, B. Tara Romanească, vol. I, Bucureşti, 1966, p. 27.
23
T. Papahaghi, Dicţionarul dialectului aromân, ed. a II-a, Bucureşti, 1974,
2
" V. Costăchel, Desagreoarea obştii siiteşti in Ţările Române fn evul mediu,
in Studii şi referate privind istoria Romaniei, partea I, Bucure1ti, HJ54, p. 770-771.
p. 403· -4U-1.
18
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AeJI şi uneori 43CT
cu acelaşi sens, care apar nu paralel ci în
opoziţie cu comată. Edificator în această privinţă este un fragment dintr-un act emis la 14 mai 1506 prin care Radu cel Mare întăreşte popii
Aldea şi altora părţi din diferite sate: „Şi iarăşi a aşezat popa Aldea pe
nepotul său Măican din partea lui peste a patra parte(wTn(eToBy ... }HaA
l!eTBpbTII AeJI).
Şi iarăşi lui Iuga şi cu fiii lui să le fie din bucata
(WTKOMaTa) călugărilor de la Săratul de Jos a treia parte
(Tpen1 )(eJI),
pentru că Iuga de la popa Aldea pe o cămaşă; iar popa Aldea şi cu fiii
săi să fie pe două părţi din acea bucată (ABa AeJia TaH KOMaTa):! 5 . Acestui
exemplu i se poate adăuga altul dintr-un document de pe la finele secolului al XIV-lea, prin care Mircea cel Bătrîn întăreşte vechi danii ale
mînăstirii Tismana şi dăruieşte aceluiaşi lăcaş cîteva sate întregi, jumă
tate din satul Groşani, „,a patra parte (4eTBpbTaa l!acT)"
din satul
Jaleş, şi două bucăţi
(.n.Ba KOMaTb)
din satul pe Jiu numit Aninis" 26 •
în primul caz rezultă clar că termenul se referă la un întreg: comata
călugărilor de la Săratul de Jos împărţită între Iuga cu fiii săi şi popa
Aldea cu fiii săi. Primului îi revine a trei parte din cumpărătură de la
popa Aldea, acesta rămînînd pe două părţi din acea comată.
În cel de al doilea caz se face, de asemenea, deosebirea dintre sate întregi, jumătate de sat, a patra parte dintr-un sat şi două comate care apur
ca unităţi distincte situate în satul Aniniş.
Din cele două texte se desprinde concluzia că prin comată nu se poate
înţelege de moşie ci un întreg care credem că reprezintă o unitate de
producţie agricolă constituită dintr-un complex de posesiuni şi drepturi
de folosinţă în cadrul unei obşti săteşti libere sau aservite, cunoscută sub
numele de sessio în documentele, scrise în limba latină, din Transilvania
şi sub cel de delniţă în Ţara Românească şi jerebie în Moldova. Ambii
termeni de origine slavonă, apar relativ tîrziu, primul fiind menţionat într-un document emisîn anul 1506, iar celălalt abia la anul 1598, anterior
fiind folosit termenul de ocină „patrimoine, heritage" atestat pentru prima
oară într-un document emis de Mircea cel Bătrîn între anii 1389-1400. 27 •
Cu înţelesul de sessio, comata apare înaintea ocinei şi are acest conţinut semantic pînă la finele secolului al XV-lea cînd sfera de cuprindere
a termenului se extinde, fiind folosit şi cu sensul generalizat de avere,
incluzînd toate bunurile vii sau moarte: ţigani, sate, după cum se menţionează în mod expres în numeroase documente.
In acest context şi în lipsa documentelor care să ateste folosirea curentă a limbii greceşti în cancelaria domnitorilor din Ţara Românească
în secolul al XIV-lea, este îndoielnică originea termenului de comată
dintr-un apelativ grec contemporan şi mai plauzibilă pare ipoteza că
acesta a intrat în limba română într-o perioadă mai timpurie cînd în
Imperiul bizantin cuvîntul circula ca termen specializat pentru a denumi
lotul ţărănesc dintr-o comună rurală, koµµciTici. Pentru vechimea termenului pledează şi faptul că în româna nord-dunăreană o din grecescul
koµµciTiix a rămas nemodificat ca toate vocalele urmate de m din cuvintele de origine latină, în timp ce în dialectul aromân s-a transformat
în u, cumată.

slavon

~: DUH, B. Ţara Românească, vol. II, Bucureşti 1972, p. 96-97.
Df!.H. B. Ţara_ Româneascii, vol. J, BucurC'~ti. 1966, p. 40-41.
Ih1dem, op. cit„ p. :n.

27
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Acceptînd această ipoteză, întărită de prezenţa în terminologia obştii
româneşti a altor cuvinte de origine bizantină ca: siromah, horane, obţi
nem o nouă mărturie despre legăturile dintre comuna rurală bizantină şi
cea românească, care chiar dacă n-au avut în mod permanent aceeaşi
intensitate au devenit din nou viguroase în secolele X-XI, cînd Imperiul este iarăşi o prezenţă efectivă la Dunăre.
Identitatea formelor de evoluţie a comunităţilor agrare poate fi remarcată şi în ceea ce priveşte structurile teritoriale create de populaţia
romanică din spaţiul balcano-carpatic. Satele înşirate de Procopius în Ţara
Loz.:eţo ( e:\1-r·~
i.:Y.~e:7;w Y.wpcx ) pe cursul superior al rîului Osam,
constituie după opinia noastră o confederaţie de obşti săteşti. Termenul xwp~. Y.wpwv a fost utilizat în greaca veche de Hecateu şi Herodot pentru a denumi o localitate fortificată de genul
oppida, reşedinţă sau teritoriu tribal din Tracia 28 , iar după secolul dl
XI-lea, în Imperiul bizantin, înlocuieşte pe k(l)µ'r) însemnînd sat,
obşte 29 •
Existenţa

la sud de Dunăre, în secolul al VI-lea, se poate
explica prin slăbirea puterii statale centrale în perioada de sfîrşit a secolului al IV-lea ~i începutul domniei lui Justinian, cînd Peninsula Balcanică a fost răvăşită de atacurile vizigoţilor, hunilor, ostrogoţilor şi răs
coala condusă de Vitalianus. In aceste împrejurări romanicii din balcani
au fost nevoiţi să-şi creeze structuri teritoriale proprii, la fel ca şi cei de
la nord de Dunăre, unde într-un cadru istorico-geografic asemănător apar
confederaţiile de obşti româneşti, constatate pe cale arheologică în secolele VIII-X 30 , dar care pot fi mai vechi.
Evoluind pe baza fondului nutohton traco-dac, căruia secole de-a rindul i s-a adăugat „sigiliul Romei", asemănarea pină la identitate dintre
structurile comunei rurale bizantine şi cele ale obştii româneşti nu poate
constitui o surprinză deoarece, contactul cu popoarele migratoare, pe acest
phm, nu era compatibil cu nivelul societăţii traco-daco-romane din provinciile răsăritene ale impcriului.:i 1
·
Teza existenţei unei ob~tii vecin<Jlc româneşti de tip bizantin susţi
nută de Eugenia Zaharia:i:: a deschis o cale fertilă de cercetare a istoriei
noastre şi la trăsăturile comune celor două formaţiuni social-economice
menţionate deja 31 , pe baza contribuţiilor lui H. H. Stahl şi a unui document bănăţean de la începutul secolului al XVIII-lea, mai pot fi adău...:
gate şi altele.
In lucrarea lui H. H. Stahl despre satele devălmaşe rbmâneşti, printre
alte procedee de calcul negenealogic a cotelor-părţi inegale, este amintit
„proporţionalitat0a loturilor potrivit banilor birului" care consta în faptul că „obşteanul ţine seama de cota-parte de lei pe care i-a dat din sum~
unei

ţări

zs H. M. Danov, op. cit., p. 273; 277.
29
V. Al. Georgescu, op. cit., 1980, p. 186.
30
R. Popa, Premisele cristalizării vieţii statele 1·omdneşti în constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 27-28.
31
S. Iosipescu, Schiţă a constituirii statelor medievale romaneşti, în RI, nr. 3,
1983, p. 25G.
.
2
;$
E. Zaharia, op. cit., p. 111.
33
E. Zaharia, op. cit., p. 108; S. Olteanu, Societatea 1·omânească la cumpănă de
milenii, Bucureşti, 1983, p. 149.
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totală de lei plătită de sat şi cere ca această cotă-parte să-i fie rf'cunoscută ca un drept „de cotă-parte peste tot hotarul" 34 •
Procedeul este menţionat şi în legătură cu complexul teritorial vrîncean unde atunci cînd între sate au izbucnit neînţelegeri pentru stăpî

nirea munhlor, unele avînd mai mulţi, altele nu sau mai puţin decît celelalte; cele care se considerau neîndreptăţite se adresează cu o plîngere
divanului tării. Ca urmare, domnia trimite doi dregători, care în anul
1755 procedează la operaţia de reîmpărţire a munţilor pe_ ,,criteriul contributiei fiecărui sat la cisla Vrancei, adică banii birului" 3
în' ambele situatii nu se consemnează date istorice cu privire la vechimea procedeului, s~ afirmă doar că s-a recurs la el, în cazul Vrancei, .din
pricina dificultăţilor generate de terenul muntos 36 , ceea ce ar putea implica şi o eventuală inovaţie în materie a dregătorilor trimişi pentru a
curma nemulţumirile, inspin1tă eventual din surse străine, procedeul
aflîndu-şi o perfectă analogie în dreptul bizantin; Peira (XXXVII, 1)
arătînd că în cazul că se ajungea la „o confundare a hotarelor", reîmpărţi
rea urma a se efectua proporţional cu cuantumul birurilor plătite de părţi
statului 37 • Reîmpărţirea pămîntului ţăranilor după suma birurilor plătite
de fiecare este menţionată şi în Tratatul fiscal din secolul al X-lea unde
se arată că periodic funcţionarii statului efectuau aşa-numita egalizare
tkix vwots y~s) a pămînturilor pe baza acestui criteriu 38 •
Faptul că hotărîrea adoptată pe baza acestei tehnici a fost însă acceptată, cu puţine excepţii de toate satele vrîncene, chiar şi cele nemulţumite motivîndu-şi opoziţia doar prin aceea „că ei n-au loc de hrană ca
alte sate" 39 lasă impresia că procedeul reprezintă un vechi cutum autohton, rezultat al unei evoluţii similare a instituţiilor din nordul şi sudul
Dunării sau a influenţei exercitată de comuna rurală bizantină asupra
celei româneşti, ca o „consecinţă a raporturilor strînse şi permanente în
decursul secolelor VII-XI între cele două comunităţi 40 •
În sprijinul autohtoniei acestui cutum poate fi amintit şi faptul că la
anul 1725 ţăranii iobagi din satul Aruncata de pe lîngă Cojocna, în legă
tură cu împărţirea unui pămînt arabil rezultat din secarea unui lac, spuneau că l-au împărţit după valoarea birului plătit de fiecare, cel care a
plătit mai mult a primit un lot mai mareH.
O altă trăsătură caracteristică a comunei rurale bizantine o constituia
sistemul de drepturi asupra pămîntului străin ca: dreptul de folosire a
fructelor străine, păşunile străine, pădurile străine, plantarea arborilor
fructiferi şi a viţei de vie pe pămînt străin, dreptul de preemptiune, dreptul de a dobîndi titlul de proprietate asupra unui pămînt străin, lăsat în
paragină, prin cultivarea lui; drepturi cunoscute şi în cadrul obştii
;J.

româneşti 42 •

:v. H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor clevălmase românesti, vol. IT,
1959, p. 306-307.
·
·
35
H. H. Stahl, op. cit., vol. J, Bucureşti, 1958, p. 148-149.
38 H. H. Stahl, op. cit., p. 149.
37
A. P. Kajdan, op. cit., p. 28.
J.'l H. H. Stahl, op. cit., p. 149.
40
S. Olteanu, op. cit„ p. 150.
41
K. Togany, A fOldkozosseg tortenete Afagyarn1·szâaon, Budapcst, 1947, p. 44.
42
P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească în Tam Românească si Moldova, Bucureşti, 1964, p. 122-123; IJ. H. Stahl, op. ctt., voi. 111, Bucurc~ti, 1~65, p. 309, :192.
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Acest sistem de drepturi asupra unui pămînt străin este considerat ca
avindu-şi originea în caracterul rutinier al tehnicii agricole, ca o expresie
a forţei relaţiilor tradiţionale de obşte. 43 Pentru a ilustra cît de puţin dezvoltat era dreptul de proprietate privată în lumea satului, A. P. Kajdan
prezintă o diplomă din Italia bizantină, emisă la anul 900, din care aflăm
că proprietarul unui mic lot de pămînt din regiunea Bari lăsîndu-1 în pan1gină, acestea a fost ocupat de o altă persoană de la care a trecut la o
a treia, care l-a culti\·at şi strîns roadele. Mai tîrziu, cînd proprietarul îşi
rcn·ndică drepturile în justiţie, el n-a obţinut decît acea parte din teren
care nu fusese cultivată de ultimul ocupant, cele două terenuri fiind despărţite acum printr-un gardH.
Un caz asemănător ne este oferit de un document bănăţean, emis la
Caransebeş în anul 1719, publicat de către C. Feneşan 45 • Din text rezultii
că Giurgi Bojin din satul Zen·eşti, in anul 1697 a curăţit de mărăcini un
lot de pămînt lăsat în paragină de proprietarul său Ioan Vitca din Caransebeş, l-a cultivat ~i a cules roadele netulburat de nimeni timp îndelungat. Atunci cind proprietarul, pentru a împiedica înstrăinarea pămîntului
il zăloge~te lui Petru Opre din Zerveşti, Giurgi Bojin înaintează o plîngere scaunului de judecată din Caransebeş, cerind să i se recunoască drept urile asupra pămîntului devenit roditor prin munca sa. Cu anchetarea cazului Pste însărcinat cnezul Ioan Rimbaş din Zerveşti, împreună cu juraţii
satului ~i reclamantului i se acordă un tc>rmen de 15 zile pentru a aduce
dovezile nPccsare în sprijinul pretenţiilor sale. Acc>sta însă nu furnizează
nici un fel de probe ~i nici nu se prezintă în faţa instanţei alcătuită din
\'iC'P~1dministratorul districtului şi opt cnezi săteşti, care pronunţă sentinţa în favoarea proprietarului Jozin Vitca.
Faptele' expuse sînt tipice pentru o instituţie de drept roman şi bizantin asemănătoare uzucapiunii denumită praescriptio longi temporis sau
lu129ae pussessionc'>s, creată de împăraţii romani pentru apărarea intereselor pPrPgrinilor. Prescripţia era acorddtă cc:>lui care posedase un fond timp
de zece sau douăzeci de ani, după scurgerea acestui timp, posesorul putea
re :--pinge prdenţia adevăratului propril'tar asupra fondului. Din momentul în care' fondul trecea însă în pos('sia unei alte persoane, prescripţia nu
m;1i era valabilă. Justinian unifică uzucapiunea cu prescripţia şi stabileşte
că cel car<· stăpine~te cu bună-rTcinţă, chiar şi fără justă cauză, un bun
ti1n p de 30 de ani, dPvine proprietarul acestuiarn.
ln Transilvania, printre alte moduri de dobindire a proprietăţii, dreptu]
i 1 ·udal i!wlude şi prescripţia achizitivă, adică stăpînirea de fapt a unui
lucru in decursul unei anumite perioade de timp care variază în raport cu
poziţia dl' clasă a celor în cauză, termenele fiind foarte îndelungate în cazul proprietăţii aparţinătoare membrilor clasei dominante şi mult mai redus~ în cc1zul oră~enilor şi ţăranilor~•.
'" A. I'. Kajdan, op. cit., p. 22.
~', A. P. Kajdan, op. cit., p. 19.
45
C. Feneşan, Mărturii despre cnezii bănăţeni la începutul stăpînirii austriece,
în AIIA, Cluj Napoca, XI, 1978, p. :179-:182.
~r. V. IIanga, Drept privat ruman, Bucureşti, 1971, p. 213-214.
48
• • • Istoria dreptului românesc, vol. I, Bucureşti, 1980, p. 54!J.
47
C. Feneşan, Documente medievale bănăţene, Timişoara, 1981, pag. 56.
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Este însă puţin probabil ca în perioada relativ scurtă cît Banatul de
a fost cuprins în Principatul Transilvaniei, vechiul drept românesc, amintit încă din secolul al XIV-lea să fie fost înlocuit de cel feudal
maghiar, dovada cea mai bună fiind faptul că la 3 aprilie 1G09, principele Gabriel Bathori reînnoieşte privilegiile districtelor bănăţene, aşa cum
fuseseră ele confirmate prin diploma din 29 august 1457, emisă de regele
Ladislau al V-lea al Ungariei şi în care, pe lîngă altele, era recunoscută
autonomia juridică a românilor bănăţeni. Dealtminteri, cu puţin timp
înainte de încorporarea părţilor înalte ale Banatului în principatul Transilvaniei, regele Ioan al Ungariei, la anul 1536, cheamă pe împotrivitori
la curtea regală „potrivit cu obiceiul acelui district în a treizeci 1i doua
zi", de la punerea în stăpînire a unor moşii din districtul Caraş 41\ iar k
.,vechea noastră procedură şi obiceiul nostru" se referă locţiitorul banului de Lugoj într-un proces din anul 1613 49 •
Făcînd o paralelă între diploma din sudul Italiei şi documf'ntul din
Caransebeş întîlnim ca elemente comune următoarele: a) un lot de pă
mînt lăsat în paragină de proprietar, b) cultivarea lotului şi însw7irea ro~t
delor timp îndelungat de o persoană străină, c) refuzul acestuia de a rC'stitui pămîntul adevăratului proprietar, întemeiat pe faptul că l-a pus în
valoare prin munca sa. In cazul de la Bori, acţiunea este intentată de
proprietarul pămîntului, iar sentinţa este pronunţată în favoc1rea celui
care-l cultivase. La Caransebeş acţiunea este intentată ele cel care ţinuse
pămîntul timp de 22 de ani şi cu toate că pretenţiile reclamantului sînt
considerate ca întemeiate deoarece altminteri nu i s-ar fi cerut să depună mărturiile cuvenite despre ostenelile şi cheltuil'lile efectuate pentru valorificarea pămîntului, sentinţa este pronunţată în favoarea proprietarului care-şi lăsase lotul în paragină; hotărîrpa fiind motivată prin
aceea că reclamantul n--a furnizat probele necesare şi nici nu a compărut
în faţa instanţC'i.
Examinînd cu C1tenţi(' cuprinsul documentului se desprinde impresi;:'
că de fapt plîngerea lui Giurgi Bojin vizează nu atît recunoaşterea drepturilor sale asupra pămîntului pe care îndelungata posesie le făcea intangibile, cît respingerea actului de zălogire întocmit de proprietar cu scopul de a preveni înstrăinarea fondului, ~tiut fiind că în conformitate cu
dreptul rorniin, prin znlog (pignus) debitorul remitea creditorului posesiunc<l efectivă a bunului astfel îndt reclamantul nu mai putea invoca
praescriptio longi temporis, pămîntul trecînd pe baza unui contract n'nl
în posesi<1 altei persoane. În această ipoteză, plîngerea pîrîtului poate fi
asemuită cu o acţiune de revendicare utilis îngăduită peregrinului carC'
uzucapase un fond pentru a-i garanta poziţia. Această acţiune este menţio
nată în Codul lui Justinian, unde se spune că se întC'meiază pc lPgi m;1i

răsărit

w~chi" 0 .
Esenţa unor prevederi
<tt<'stată de un document
~!' C. Fene~an, op. cit.,

iuxto ritum valacliic-' în mC1t('rie de zălogire este'
din 23 noiembrie 150:~ emis de banii Scv('rinu -

pag. 139-140.

~~ Pesty Frigyes, Krasouârmegye tOrtcnete, III, okk-'vt'ltc"ir, Budapcst, 18132, p. 42G.
C'. Feneşan, op. cit., p_ G2.

J_
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lui în legătură cu moşiile Călugăreni, Magveşti, Răchiţi şi Strîmtura din
districtul Comiat 51 , iar într-o scrisoare de întimpinare emisă la 18 februarie 1580 de castelanii din Caransebeş 52 , printre alte modalităţi de a obţine drept de proprietate asupra unor moşii este menţionată şi „înscrierea
sub numele de zălog", ceea ce demonstrează că în Banat zălogul avea accepţia veche, spre deosebire de Transilvania unde încă în secolul al
XIII-iea el constituia doar un element de asigurare a plăţii datoriei, bunul
zălogit nu mai trecea în proprietatea creditorului care avea doar dreptul
de a-l vinde pentru a-şi recupera suma împrumutată 53 • Deosebirea dintre
dreptul feudal din Transilvania şi cel aplicat în Banat rezultă şi dintr-un
document mai vechi emis la Buda în 20 ianuarie 1492 prin care regele
Vladislav al Ungariei porunceşte capitlului din Arad şi Matia, custode al
aceleiaşi biserici şi doamna Agata din Caransebeş „să intre în mod legiuit
în stăpînirea unei cmumite părţi de moşie a nobilei doamne Alba", tot din
Caransebeş, „pe care o deţine şi care se află în prediul numit Măcicaş din
districtul Caransebeş şi care li se cuvine acestora drept zălog" 54 • Punerea
în stăpînire s-a efectuat conform procedurii urmate în cazul unei danii
regale, b faţa locului, de către omul regelui în prezenţa omului de măr
turie al capitlului, a vecinilor şi megieşilor moşiC'i în cauză.
Caracterul arhaic al dreptului în vigoare în Banat rezultă şi din tenacitatea cu care nobilii români din Caransebeş apără privilegiul masculinităţii în materie de moştenire, opunîndu-se chiar şi actelor emise de regele
Ungariei sau principele Transilvaniei. Astfel, Francis Fiat de Armeniş
într-o scrisoare de întimpinare din 25 aprilie 1531 afirmă cu tărie „că el
însuşi, precum şi predecesorii săi obişnuiesc şi au fost obişnuiţi să-şi ţină
pe linie bărbătească iar nu pe cea feminină moşiileu 5 \ iar la 28 mai 1597
capitlul bisericii din Alba Iulia, la cererea unui alt Francis Fiat din Caransebeş, întocmeşte o scrisoare de întimpinare „în privinţa înzestrării fiicelor cu drept de moştenire pe lini~ bărbătcască"~· 6 .
În acest context clementele comune întîlnitc în cazul proporţionalită
ţii loturilor potrivit banilor birului şi în diploma din 990 şi actul caransebeşean din anul 1719 nu pot fi interpretate decît ca un ecou îndepărt«t
al normelor de drept bizantin în domeniul relaţiilor juridice din cadrul
obştii româneşti care s-au statornicit în urma contactului neîntrerupt cu
lumea bizantină anterior formării statelor feudale independente rom3neşti şi care în Banat s-au conservat datorită faptului că statul feudal maghiar a trebuit să recunoască autonomia juridică a românilor din districtele privilegiate.

CORNEL SATMAREAN

53

• •

•

Istoria drept1!lui românesc, voi. I, p. 578.

s1, C. Feneşan, op. cit., p. 51-52.
5
" Ibidem, op. cit., p. 53-54.
:.s Ibidem, op. cit„ p. 99-100.
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LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE ET NORMES DE DROIT BYZANTIN
UTILISEES DANS LES RAPORTS JURIDIQUES DES COLLECTIVITES
(ResumeJ

Dans cet article, l'autcur dcmontrc, en s'appuyant sur Ies nombreuses documents medievau..<, la ressemblance d'entre Ies structures de la commune rurale byzantine et celles de la communaute roumaine et, en merne temps, l'influence des
normes du droit by2;antin dans le domaine des relations juridiques, celles-ci, corJsequence des contact ininterrompus avec le monde byzantin. La conservation de ccs
norme juridiques en Banat est l'effet de l'admition pour l'etat feodal hongrnis de
l'autonomie juridique des roumains des districtes privilegies.
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CAUZE PENALE JUDECATE IN EVUL MEDIU
IN BANAT
1) După cum rezultă dintr-un document din anul 13521 în satele
cneziale din Banat, faptele penale minore comise de iobagi sau de ţăra
nii liberi, erau judecate fie de cnezi fie de stăpînul nobil al iobagilor.
Cauzele mai importante însă, ca tîlhării, furturi mai grave sau incendii
voluntare, omoruri etc. erau judecate la scaunul de judecată de instanţele de judecată de acolo. Cnezii sau nobilii erau judecaţi de· către banul
sau comitele lor ajutaţi de obştea nobililor sau a cnezilor. Menţionăm
însă că pedepsele acestor fapte grave săvîrşite de nobili sau de cnezi se
cristalizau într-o amendă, ceea ce era dealtfel o caracteristică a justiţiei
de clasă feudală. După cum D. V. Firoiu arată foarte just în manualul
său 2 : „Dreptul penal a fost instrumentul cu ajutorul căruia, prin legiferarea violentei s-a căutat consolidarea intereselor stăpînilor feudali. Consacrarea şi apărarea dreptului celui mai tare - ca expresie a constrîngerii extraeconomice - a fost caracteristica fundamentală a dreptului
penal aplicat în cele trei ţări române".
Competenţa cnezilor români din Banat în materie penală este lămu..i
rită cu ajutorul unor documente din secolul al XIV-lea. Astfel în documentul mai sus menţionat din anul 1352 3 se arată că Possa de Zer comite
de Caraş - cu toate că aceasta este titulatura din document, menţionăm
că în această perioadă el a fost Ban de Severin 4 donează un ţinut
nelocuit din districtul Sebeşului cu aceeaş libertate pe care o aveau
satele libere cneziale din acel district. Terenul donat este dat cu imunitate juridică, făcîndu-se precizarea că nici un alt judecător să nu aibc
dreptul de a judeca acolo, în afară de beneficiarii donaţiunii. După aceea
în document se stabile~te competenţa, care consta pentru beneficiarii,
donaţiunii de a judeca toate cauzele cu excepţia tîlhăriei, a furtului şi
c-1. inc2ndiului voluntar, care urmau a fi trimise spre judecată la scaunul
cJp j1.1d~cată din Sebeş. Prin urmare, nobilii români din Banat sau cnezii
: Documentul este publirnt de Pesty Frigyes în „Krasso varmegye tortenete"
vol. III., p. 28-29. A se' vedea în această privinţă ~i studiul nostru intitulat Auto~
nomi juridică a Românilor clin Banat în evul-mediu, în Banatica, V, lfl7!1,
p. 2135-290.
2
A se vedea Dumitru V. Firoiu, Istoria dreptului române.\·c, 1979, p. 108.
3
Supra nota l.
4
Este int~resantă această donaţie făcută de Comitele de Caraş şi castelan de
Sebeş. care dovedeşte că dominaţia regelui Ungariei în această pc>rioadă nu era bine
slahilită asupra teritoriului districtelor valahice din Banat.
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puteau să judece e1 1n exclusivitate toate celelalte fapte penale comise
de locuitorii de pe terenul a cărui jurisdicţie o aveau. Trebuie să mai
mentionăm că cnezii din Banat tineau foarte mult ca să nu li se încalce
acest drept al lor. Astfel dintr-~n document din anii 1390-13925 , care
este o scrisoare adresată de Banul Severinului nobilului de Ezeris, rezulta
că Banul a fost sesizat de cnezul Bogdan din împrejurimile castrului
Keve că un om din cnezatul său a fost prins şi deţinut de oficialii1
susnumitului nobil de Ezeriş pentru anumite fapte penale şi înşelăciuni,
care nu pot fi doYedite. Cnezul Bogdan a protestat se vede destul dP
energic pe lingă Banul de Severin, căci acesta îndeamnă pe nobilul
de Ezeriş să pună în libertate pe omul respectiv pe baza garanţiei cnezului
său, iar dacă oficialii nobilului au de ridicat acuzaţii împotriva acelui
om, Banul îi îndrumă să facă aceasta în conformitate cu dreptul valahic. Merită să fie menţionată şi încheierea scrisorii Banului care îndeamnă pe nobilul de Ezeriş să nu facă altcum de cum îl îndrumă el.
ln afară de competenţa în cauzele penale, cauzele pe care le analizăm ne mai arată şi procedura de judecată a acestora conform lui „jus
valachicum" şi ne mai demonstrează că instituţia cojurătorilor pe care
o întîlnim şi în celelalte ţări române ::;e aplica şi în Banat.
2) Dintr-un document din anul 1478 6 rezultă că Iacob de Marga şi
voievodul Rayn, VicL·bani ai Severinului împreună cu toţi nobilii şi
judele lor din districtul Caransebeş, adunaţi la scaunul de judecată din
oraşul Sebeş, au judecat acţiunea intentată de nobilul Kopaz de Vad
împotriva nobilului Ladislau Gaman de Byzere ca şi a fiului acestuia
George.
Prin acţiunea sa. reclamantul arată că George, fiul lui Ladislau Gaman
de Byzcre, împins de tatăl său i-a aprins o moară din districtul Sebeş şi
prin aceasta i-a cauzc_1t o pitgubă de şasezeci de florini aur. La această
acuzaţie nobilul George Gam<m de Byzere declară că este complet
nevinovat dl' faptele care i ::;e impută.
Instanţa, luind act de cele susţinute de părţi, a hotărît ca învinuitul
George Gaman de Byzere împreună cu douăsprezece persoane să depună
jurămînt, după legea veche ~i aprobată a tuturor districtelor valahice,
că nu a aprins moara nobilului Kopaz în urma îndemnului tatălui său,
şi că, deci, nu a cauzat pagubele cerute de acesta.
Jurămîntul urma să fie depus la termenul fixat de instanţă. La termenul fixat pentru depunen'<1 jurămîntului nobilul Kopaz, în urma sfatului mai multor cinstiţi nobili -- după cum se exprimă documentul a con-vc>nit c-:1 învinuitul GL'orge G<Jman de Byzere să depună jurămîntul
impreunil. cu numai un nobil ales de reclamant dintre cojurătorii propuşi. Reclamantul a all's pe nobilul Nicolae de Byzere, care împreună
cu învinuitul, <tu depus jurămîntul fixat de instanţă. in urma jurămîn
tului depus, în\·inuitul a fost absolvit de toate acuzele ~i i s-a eliber;:lt
documentul menţionat.
5

Documentul a fost publicat în LJucumellla histuriam Valahorum in f/ungaria
tllustrantia, Budapesta, lY-11, aut0ri: Lukinich, Galdi, Kagy şi Makkai, p. 400-401.
6 Documentul a fost publicat de Pcsty Frigyes în lucrarea „ ..4 Szăren1; varmegyei
liaydani olah kcr;"i/etek" p. 82 şi reprodus de Hurmuzaki în „Documente privitoare
la i.\toria Romcini/0r"", \·ol. li 2, p. 2-18-2-19.
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Jn legătură cu acest proces, trebuie să arătăm că, fiind vorba de un
i11c0ndiu Yoluntar, competent să judece cauza era scaunul de judecată al
(:istrictului respectiv. l\1ai trebuie să menţionăm şi instituţia cojurăto
: ilor pe care o întîlnim în această cauză şi care era comună tuturor
ţd.rilor româneşti, fiind deci o instituţie a lui „jus valachicum", deşi faptul
acesta a fost controversat în literatura scrisă asupra acestei instituţii.î
Termenii însăsi ai documentului ne dovedesc că învinuitul a fost tinut
să depună jur'ămîntul împreună cu alte douăsprezece persoane conform
dreptei, vechii şi aprobatei legi a tuturor districtelor valahice. 8
După cum ne spune E. Cernea în cursul său 9 această probă a jură
torilor a fost cea mai răspîndită în ţările române .. însăşi denumirea de
.,lege" ce i se dădea este dovadă de larga folosire a probei cu jurători.
Desigur, prin acl'a.stă probă nu se căuta adevărul obiectiv, ci jurătorii
prin jurămîntul lor dovedeau veracitatea celor susţinute de partea care
i-a propus.
După cum rezultă din cazul analizat, jurătorii trebuiau să fie de
aceeaşi situaţie socială ca partea pentru care jurau. Astfel, pentru nobilul
George Gaman de Byzere, jurătorii propuşi de el trebuiau să fie şi ei
nobili. După cum rezultă din documentul pe care-l analizăm, numărul
jurătorilor putea să fie redus. Astfel, în cazul de faţă, reclamantul fiind
îndemnat de alţi nobili, s-a mulţumit ca alături de învinuit să depună
jurămînt numai o persoană aleasă de el dintre cojurătorii propuşi. Numele
acestei persoane este indicat în document şi rezultă că această persoană
era o rudă a învinuitului, fiind şi el un membru al familiei Byzere. 10
După ce învinuitul, împreună cu cojurătorul ales, au depus jurămîntul
cerut de instanţă, învinuitul a fost absolvit de toate învinuirile aduse.
3) Intr-un document din anul 1494n se arată că adunarea nobililor
din districtul Caransebeş, împreună cu cetăţenii juraţi din Sebeş au
luat în considerare învinuirea pe care nobilul Ioan Porkolab a adus-o
locuitorilor din Caran. In învinuirea sa, Ioan Porkolab a arătat că oamenii din Caran au pescuit în iazurile sale, îi folosesc terenurile Yînînd
pe ele fără să-i plătească vreo taxă şi prin aceste fapte i-au cauzat o pagubă de două sute de florini. in plus Ioan Porkolab a arătat în acuzaţia
sa, că oamenii din Caran au lovit pe omul său care păzea iazurile, nşa
că acesta în urma loviturilor primite a murit. Oamenii d.1n Caran au
negat aceste acuzaţii, iar Ioan Porkolab nu a putut prezenta suficiente
mărturii pentru a-şi dovedi acuzaţiile. De aceea, instanţa a hotărît ca
fiecare din locuitorii din Caran să depună jurămînt pentru fiecare capăt
de' acuzare.
Părţile declarîndu-se mulţumite cu accristă hotărîre s-a nx,1t un termen pentru depunerea jurămîntului. Li te1·mcnul fixat, judecătorii din
Caran şi anume Mih<!i l dl' Zedereş, Ioan Barb, George \Vida, Tomel!
; A
l~JÎ1i,

~;e

vedea în cice<isl '1

privinţă

E. Cernea Istoria statului

şi

dreptului român,

p. 215-21G, şi bibliografia indicată în aceast<1 lucrare sub notele 118 si urm.

In textul documentului este menţionată „Juxta antiquam et aprobatam· legern
districtum n lahicalium vniuersorum".
:• A se \ , dea E. Cernea, op. cit., p. 21 ti.
10
E'>k vorba de Nicolae -:.Ie Byzere.
11
•
Documentul a fost publicat de Pesty Frigyes în A Szoreny B6.ns6.g es Szijren11
„nrmeuye tiJl"lenete, vol. III, p. 115-116.
·
8
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Zeleş, Nicolae Frank Donch şi Filip, punînd mina pe cruce au prestat
jurămînt că nu au pescuit în iazurile reclamantului, că nu au folosit
pădurile şi cîmpiile acestuia şi că nu au lovit pe familiarul acestuia,
arătînd că toţi oamenii din Caran au depus acelaşi jurămînt înaintea
judecătorilor din Caran. Drept pentru care se arată că s-a eliberat acest
document. Astfel, rezultă că în Evul Mediu exista şi o răspîndire colectivă a tuturor locuitorilor unei comune dacă nu s-a putut identifica
infractorul pentru vreo infracţiune presupus comisă de către locuitorii

acelei comune. 12
Deoarece reclamantul nu şi-a putut dovedi acuzaţiile, şi dat fiind
că instanţa căuta să protejeze pe reclamant, s-a hotărît totuşi că locuitorii din Caran să depună jurămînt pentru a-şi dovedi nevinovăţia.
Această mărturie, după cum rezultă din documentul analizat, era îmbrăcată într-o formă solemnă, religioasă. În Evul Mediu, ca şi în societăţile primitive, acel care era acuzat sau bănuit de vreo infracţiune trebuia să se desvinovăţească prin jurămîntul religios sau prin judecata
dumnezeiască cu proba de foc şi apă. 13 Este interesant faptul că locuitorii comunei au depus jurămîntul in faţa judecătorilor din Caran, iar
aceşti judecători după ce au arătat la scaunul de judecată acest fapt.
au depus şi ei la rindul lor jurămîntul cerut, în faţa instanţei de la
scaunul de judecată.
4) Printr-un document din anul 1503 14 , Iacob de Gîrlişte, Ban al
Severinului, înaintează regelui ungar apelul declarat de Ladislau şi Ioan,
locuitori din Caran, contra hotăririi date împotriva lor prin care ei au
fost găsiţi vinovaţi de pătrundere abuzivă în casa nobilului Nicolae de
Măcicaş şi de injurii grave la adresa acestuia. Documentul prezintă o importanţă deosebită, deoarece pe lingă o expunere a cauzei ne arată şi
mersul acestui proces penal care a fost judecat conform lui „jus valachicurn".
In document se arată că s-<tu întrunit la scaunul de judecată din
Sebe!? toţi nobilii din districtul Caransebeş fiind de faţă şi judele nobililor. In faţa lor s-a prezentat Nicolae de Măcicaş, care a acuzat pe
LadishlU 1i Ioan locuitori din Caran, că aceştia din urmă au năvălit
pe terenul său ~i în casa sa sub motiv că iobagii reclamantului le-ar fi
luat o turmă de porci ~i au proferat injurii la care reclamantul a răs
puns, iar învinuiţii au scos armelv şi l-au injuriat, în continuare, <lucindu-se la cocini să-1i ia cu forţa porcii. Negăsind acolo porcii lor şi adunîndu-se mai mul\i iobagi ai reclamantului, învinuiţii s-au retras strigînd ~i înjurind pină la hotarele posesiunii unde reclamantul i-a urmă
rit, d<l& 1 ! ~-au întors ~icu armcll' sco<1sc l-au atacat ~i rănit.
1
~ O
întilnim

r<J~puntkn·

cole( li\·:1 pl'ntru iobagii unui sat care ţinea de castrul Ilidia
în drJcunwntul di:1 anul 1382 publicat ele Pesty Frigyes în Krasso varmegye Wrtenete, voi. III, p. 158. Prin acest act iobagii din aed sat au fost obligaţi să restituie trei boi furaţi dela magistrul Ştefan fiul lui Possa de Zer. Trebuie
ins:i să menţionăm că textul documentului nu ne arată că ar fi vorba de niste
iobagi neidentificaţi din satul Varalya, ci ne arată numai că sustragerea boilor' a
fost comisă de iobagii regali din Varalya, lăsind astfel impresia că furtul boilor
a fost comis de ansamblul locuitorilor din Varalya.
13
A se vedea în această privinţ.:i şi Ioan Russu Şirianu în Iobăgia, 1908, p. 93.
14
Documentul a fost publicat de Pesty Frigyes in lucrarea A Swrenyl bansag
es Szoreny varmegye t6rtenete, voi. III, p. lH-148.
şi
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Invinuitii Ladislau si Ioan au replicat că este adevărat că ei s-au
dus la pos~siunea nobilului Nicolae de Măcicaş, dar nu cu gînduri criminale ci fiindcă au auzit că porcii lor sînt închişi acolo. Ei nu s-au dus
cu gînduri rele ci cu vorbe bune cerîndu-şi porcii. Reclama?tul .nu le-~
răspuns cu privire la porci, ci i-a înjurat în mod detestabil. Ei atunci
s-au dus la cocinele reclamantului să vadă dacă porcii lor sînt acolo sau
nu. şi constatînd că porcii nu sînt acolo, au luat drumul spre casele lor.
Cînd au ajuns la hotarele cetăţii Caran, reclamantul, care-i urmărea,
a lovit pe unul din ei care a căzut de pe cal pe jumătate mort. Instanţa
după ce a ascultat părţile, le-a sfătuit să aleagă bărbaţi nobili şi cinstiţi
în număr suficient, conform dreptului valahic, care bărbaţi să facă investigaţiile necesare şi să raporteze situaţia de fapt instanţei.
Părţile au ales opt nobili ale căror nume sînt menţionate în document.
La termenul fixat, aceşti nobili s-au prezentat în faţa instanţei şi
au depus în felul următor: Ioan şi Ladislau au fost înştiinţaţi de un om
că porcii lor sînt închişi la reclamant şi că acesta vrea să-i vîndă. Atunci,
ei s-au dus călări împreună cu acel om la casa reclamantului, unde au
început să strige injurii oribile la adresa reclamantului şi la întrebarea
acestuia de ce-l înjură, ei au răspuns „fiindcă ne-ai închis porcii noştri".
Reclamantul le-a răspuns că probabil iobagii lui i-au închis, să se ducă
să vadă paguba făcută şi după ce o vor achita să-şi ia porcii. Învinuiţii
au început din nou să înjure şi la somaţia reclamantului de a părăsi
casa lui, ei au şi plecat, dar s-au reîntors cu armele scoase, l-au înjurat
din nou şi s-au dus la cocini, unde văzînd că nu se află porcii lor au
plecat spre casa lor şi în mers l-au provocat pe reclamant să iese ca
să-l omoare. Auzind aceasta iobagii reclamantului i-au spus că învinuiţii
îl cheamă la duel şi că ei nu mai pot suporta aceste provocări. Atunci,
reclamantul s-a dus după învinuiţi şi, ajungîndu-se la o ciocnire, Ladislau a fost lovit şi a căzut de pe cal. Cu această ocazie, Ioan s-a repezit
la reclamant şi l-a rănit la mina dreaptă. Venind între timp mai mulţi
iobagi ai reclamantului, aceştia ar fi putut ucide pe oamenii din Caran
ceea ce însă reclamantul nu a permis.
Auzind depoziţiile nobililor, instanţa a hotărît că numiţii Ladislau
şi Ioan se fac vinovaţi că au năvălit în casa reclamantului şi că l-au injuriat. Dat fiind că a fost provocat la duel şi clin partea reclamantului,
acesta urmează să suporte rănile ce i-au fost produse cu această ocazie.
în urma faptului că Ladislau şi Ioan nu au fost mulţumiţi cu hotărîrea
dată, ei au apelat la persoana regelui,13 drept care, Banul înaintează
regelui prezentul act.
De remarcat că după ce reclamantul îşi expune cererea sa ~i învinuiţii răspund la învinuirile aduse, instanţa a sfătuit părţile să-şi aleagă
un număr suficient de nobili - deoarece erau în joc interesele unui nobil
- oameni cinstiţi, care în conformitate cu dreptul valahic ,,iuxta ritum
volahie" să cerceteze starea de fapt şi să o raporteze instanţei. Arătăm
că şi în Ţara Românească Domnul putea însărcina anumiţi boieri, epis1'' Acest drept le-a fost confirmat locuitorilor din opt districte valahicc pri11
diploma dată de regele Ladislau al V-lea în anul 1457.
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copi sau dregători cu facerea unor cercetări la faţa locului în vederea
soluţionării proceselor aduse în faţa sa. 16
De asemenea se poate observa că cei condamnaţi au făcut apel la
persoana regelui, drept, care le-a fost garantat· prin diploma dată de
Ladislau al V-lea în anul 1457. 1 î Pe de altă parte este iarăşi interesant
să scoatem în evidenţă faptul că locuitorii din Caran au fost achitaţi de
rănirile produse, dat fiind că acestea au fost consecinţa provocărilotj
la duel.
ln ceea ce priveşte nobilii aleşi de părţi şi confirmaţi de instanţă pentru a face investigaţiile necesare în legătură cu starea de fapt a procesului, trebuie făcută deosebire între ei şi arbitri din cauzele civile. Ei
nu aduc ca si arbitrii o hotărîre în cauză, hotărîre care urmează numai
a fi acceptată de părţi sau confirmată de instanţă, ci ei fac cercetările
necesare pentru a lămuri o situaţie de fapt controversată, iar concluziile
din situaţia de fapt expusă le trage instanţa. care pe baza acestor concluzii aduce hotărîrea ci. Trebuie însă să mai arătăm că şi procesul penal
se putea stinge prin împăcarea părţilor. Un document din anul 1362 18
ne dă un exemplu de o astfrl de înţelegere intervenită în urma unei
reclamaţii pentru incendiu şi injurii. Intre părţi s-a conv<:>nit să se stingă
orice litigii în legătură cu cele arătate şi s-a stabilit că acel care va resuscita procesul să fie obligat la plata unei amenzi. 5) In concluzie, din
analiza făcută documentt>lor menţionate rezultă competenţa în materie
penală a cnezilor din Banat, precum şi aceea a scaunelor de judecată.
Credem că nu numai cauzele judecate de cnezi, dar şi cauzele penale
judecate la scaunele de judecată din districtele valahice 19 erau judecate
în conformitate cu ,,jus valachicum". Din analiza acestor cauze se mai
poate desprinde desfăşurarea cauzelor la scaunele de judecată. După
expunerea cauzei de către reclamant şi de către învinuit, instanţa lua o
hotărîre care urma să ducă la soluţionarea cauzei. Prin această hotărîre
instanţa fie că numea o comisie care să cerceteze situaţia de fapt, dacă
aceasta părea controversată în urma expunerii părţilor, fie că acorda
învinuitului jurămintul de disculpare, fie că obliga pe învinuit să depună
jurămint împreună cu doisprl'zece cojurători că nu este vinovat, iar
după producerea acestor probe identice cu probele medievale din Ţările
Române, instanţa pronunţa hotărîrea de condamnare sau de achitare.
După părerea noastră, în acordarea probatoriului conform vechiului
drept val;.ihic nu existau criterii bine precizate şi fixate, ci instanţa se
conducea după aprecierea situaţiei de fapt precum şi a situaţiei părţilor
din proces. Este demn de menţionat faptul că dacă instituţia cojurăto
rilor, ca o rămăşiţă a vechilor legături gentilicii, funcţiona avînd acelaşi
număr de persoane ca în Ţările Române, partea adversă putea reduce
acest număr indicînd ca cojurătorii să fie mai puţine persoane fie chiar
o singură persoană în care avea încredere, aceste persoane fiind alese
Vezi E. Cernea, op. cit., pag. 208.
A se vedea analiza acestei diplome în studiul intitulat „Autonomia juridică a
Românilor din Banat în evul-mediu", publicat în Banatica, V, 1979, p. 285-290.
18 Vezi Pesty Frigyes Krasso varmegye tărtenete, vol. III, p. 46-47.
19 Asupra competenţei tot mai mari a scaunului de judecată de la Caransebeş
- unde era şi sediul Banului - şi a rolului conducător al districtului, vezi şi
P. Dr.3gălina Din istoria Banatului Severin, 1899, val. I, p. 138 urm.
16

17
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din acelea propuse de către învinuit. Din acest fapt desprindem o notă
evolutivă în istoria acestui mod de probă medieval.
Desi am analizat un număr restrîns de cauze, din analiza acestor
cauze 'judecate conform lui „jus valachicum", s-a putut vedea în mod
clar că pe teritoriul Banatului în Evul Mediu, cel puţin în cadrul districtelor valahice se aplica un drept penal cu o procedură proprie şi cu
instituţii identice dreptului penal din Ţările Române.
GHEORGHE CIULEI

PROCES PENALES JUGES AU MOYEN-AGE EN BANAT
(Re sume)

Dans cet etude l'auteur analyse quelques proces penales juges au Moyen-A.ge
en Banat. De l'analyse des ces causes il en resulte la procedure suivie devant Ies
„sieges judiciaires" tenus dans Ies capitales des districtes valahiques. On peut en
meme temps voir la competence des cnezes dans Ies causes criminelles. On trouve
aussi dans ces proces des institutions identiques a celles des autres pays roumaines.
11 faut mentionner que toutes ces causes pE>nales f>taient jugees d'apres le „jus
valachicum".
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ISTORIE MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ

CONTRIBUŢII

LA

REVOLUŢIONARE

CUNOAŞTEREA

EVENIMENTELOR

DE LA 1848 IN ORAŞUL REŞIŢA

Spre sfîrşitul anului 1848, autorităţile habsburgice îşi concentrează
eforturile pentru cucerirea principalelor puncte strategice deţinute de
revoluţionarii maghiari în I3anat. Deosebit de îndîrjitc, după cum se
ştie, au fost luptele pentru ocuparea Reşiţei de către trupele imperiale
- fapt explicabil dacă avem în vedere însemnatul potenţial industrial
al oraşului de pe Valea Bîrzavei.
Armamentul, fabricat în cantităţi suficiente în uzinele reşiţene, conferea o anumită superioritate armatei revoluţionare maghiare. Imperialii,
la rîndul lor, au beneficiat de o conjunctură favorabilă: revolta în masă
a ţăranilor români din zonă împotriva administraţiei maghiare a cărei
politică abuzivă devenise insuportabilă 1 .
In aceste condiţii, oştenii regimentului grăniceresc din Caransebeş,
sprijiniţi de un mare număr de ţărani români, reuşesc, în urma unei
încleştări sîngeroase, să ocupe oraşul Reşiţa la 24 decembrie 1848.
Unele informaţii, nu lipsite de interes, cu privire la acest moment, ne
furnizează parohul Gheorghe Pocrian din Reşiţa, participant direct la
evenimente. Aşa cum reiese din necrologul publicat la moartea sa în
Foaia diecezană, preotul reşiţean a participat la luptele de apărare a
oraşului alături de concetăţenii săi: „in anul 1848 a avut repasatul mari
necasuri, Reşiţenii declarîndu-se pentru partida luptătorilor de libertate,
precum se dicea atunci, preotul lor nu s-a deslipit de ei şi a luat parte
la apărarea Reşiţei contra celor imperăteşci. După pacificare preotul a
fost dus la închisoare, dar comisarul guvernial Aristid Mangiarli la
inteţitoarele rugări ale păstoriţilor lui l-a eliberat" 2 •
Reliefînd violenţa luptelor, sus numitul paroh, într-o însemnare din
26 februarie 1849, înşiră pagubele suferite de biserica ortodoxă din Reşiţa
Montană în vîltoarea evenimentelor din 24 decembrie 1848. Au pierit
atunci, arată el, numeroase bunuri bisericeşti (sfeşnice, candele, haine
preoţeşti, pecetea, pixul şi lada cu bani), au fost deteriorate uşile şi~
geamurile clădirii iar clopotul bisericii a fost doborît. Valoarea totală
a pierderilor s-a ridicat la suma de 888 florini si
Din aceiasi
. 55 creitari3.
.
.
1
Vezi în acest sens I. O. Su: iu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, Editura
Academici H.S.R., 1%8, p. 190-2'J5.
2
Foaia diecezană, Anul IV, nr. :i. l:l'27 ianuarie 1889, p. 7.
3
Arhiva Muzeului de istoric al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, nr. inv.
8223 (în continuare Arh. M.I.J.H.).
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notă

reiese că înafară de biserică a căzut pradă flăcărilor şi şcoala din
localitate 4 .
La 4 februarie 1851, acelaşi paroh, într-o scrisoare către Consistoriul
eparhial din Vîrşeţ 5 subliniază, între altele că în focul luptelor pentru
cucerirea Reşiţei de către trupele imperiale „arsă tot oraşul şi pieriră
vreo 24 capete"6.
De la parohul Gheorghe Pocrian ne-au rămas şi ciornele a două scrisori adresate patriarhului clin Carloviţ şi respectiv judecătoriei montane
din Reşiţa - aceasta din urmă fiind redactată în limba germană.
Ciorna primei scrisori datează din 25 aprilie 1852 şi relevă situaţia
gravă a locuitorilor Reşiţei în urma bătăliei din 2-l decembrie 1848 precum şi insuficienţa fondurilor pentru reconstrucţia bisericii şi a şcolii
„ce pînă în temelii e ruinată"'·
Cea de-a doua ciornă, purtînd data de 28 aprilie 1852, confirmă violenţa luptelor de la Reşiţa, specificînd că în timpul acestora, au ars în
cancelaria judecătoriei montane de substituţie (unde erau depuse actele
casei parohiale) recipisele datornicilor şi n-a rămas din toate aceste documente nimic, decît procesul verbal în original care s-a găsit la preotul
local şi o listă a datornicilor şi a sumelor datorate" 8 •
Aflat mereu în căutarea unor mijloace băneşti, preotul Gheorghe
Pocrian, împreună cu un grup de enoriaşi, se adresează la 10 aprilie 1853
administraţiei uzinelor reşiţene, solicitind sprijinul cuvenit din partea
Casei de ajutor frăţesc (Bruderladcn)!J. Scrisoarea menţionează că la
24 decembrie 1848 „şcoala gr. n.u. cu tot inventarul a devenit victima
flăcărilor" 10 şi „aproape toţi locuitorii au pierdut aproape integral avutul"'11. Sărăcită fiind - relevă în continuare scrisoarea - comunitatea
nu are posibilitatea de a reconstrui şcoala de aceea a decis „să roage supusă Administraţia Uzinelor de fier să intervină la forurile superioare
incit clădirea şcolii să fie reconstruită pc seama asociaţiei Bruderladen
şi dotată" 12 .

O altă scrisoare a pa~·ohului re-:;iţean datează din 5 martie 185-l şi
este adresată episcopului Andrei Saguna la Sibiu 1:1. Nici de această cin tă
semnatarul scrisorii nu uită să evidenţieze „adînca nenorocire" can' a
lovit la 24 decembrie 18-18 comunitatea, aceasta picrzînd", nu numai
bunurile cele spre zidirea trupului ci şi cele spre hrănirea şi adăp<ffc>a
duhului - adecă şcoala ~i biserica" 14 •
Scrisorile parohului Gheorghe Pocrian, ir.artnr ocular şi totodată aşa cum am mai arătat participant la revoluţie - ne oferă noi şi
~

Ibidem.
Scrisoarea nu a fost c;;pecliată.
t; Arh. l\l.l.J.R., nr. im·. B~.'..!-1.
7
Ibidem, nr. in\'. 8225.
8 Ibidem, nr. inv. 8226.
9 Scrisoarea se p."istre<lzj în cupic•.
io Arh. l\I.I.J.R., nr. inv. 8327.
1 1 Ibi(l,·m.
12 lbic.lem.
13
Scrisoarea nu a fost expecliat:i.
11 Arh. l\l.l.J.R., nr. in v. 8228.
~.
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interesante informaţii despre desfăşurarea evenimentelor de la 1848 în
Banat, întregesc imaginea luptelor dintre armata revoluţionară maghiară
şi trupele imperiale pentru cucerirea oraşului Reşiţa.
ION POPA
ION SABAU

DES CONSTRIBUTIONS CONCERNANT LA CONNAISSANCE DES
EV:ENEMENTS REVOLUTIONAIRES DE L'ANNEE 1848 DANS
LA VILLE DE REŞIŢA
(ResumeJ

L'auteur de l'etude ci-prescnt rnet en evidence des documents contenant des
concernant Ies principaux evenements de l'annee 1848 passcs sur le territola contree de Banat.
En principe, ii s'agit d'une notice et quelqucs lettres, dues au cure de la par0isse de Reşiţa, Gheorghe Pocrian. Ces documents mettent en relief la violence des
lu:tes issues entre l'armee revolutionaire hongroise et Ies troupes imperiales pour 11
conquete de la ville de Reşiţa qui ont eu lieu a la fin de l'annee 1848.

cn~cs
r:L' de
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TESTAMENTUL GENERALULUI MIHAIL TRAPSA
Pe teritoriul militarizat al graniţei caransebeşene s-a desfăşurat, pe
lingă programul prevăzut în legile şi ordinele militare, o activitate neobosită pentru păstrarea fiinţei naţionale şi a purităţii limbii române.
Sistemul de instrucţiune şi educaţie a dat posibilitatea cărturarilor
bănc=iţeni să dezvolte la grăniceri dragostea faţă de trecutul istoric al
nea;r,ului lor şi nevoia de a se uni cu fraţii de peste Carpaţi.
Climatul favorabil creat de curentul iluminist, libertăţile iosefiniste
~i ideile Şcolii ardelene, prelungite în Banat pînă în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, au dus la existenţa unui mediu specific. Acesta se
carncteriza prin adaptarea formelor de educaţie naţională la normele
vieţii militare 1 •
Tot timpul cît a fiinţat sistemul militar grăniceresc, în Banat s-a creat
o gindire aparte cu un profund caracter· naţional grefată pe legile elaboratf' de Imperiul austriac. Tocmai sistemul de instrucţie şi educaţie,
mai degajat în graniţă faţă de cel provincial, a dat posibilitate ca, din
rîndul grănicerilor bănăţeni, să se ridice 20 de generali, un număr impresionant de ofiţeri şi subofiţeri, precum şi cărturari de seamă care prin
activitatea lor au contribuit la culturalizarea românilor bănăţeni. 2
Este cazul să amintim că mulţi fii de grăniceri au devenit profesori
la Şcoala matematică şi apoi regimentară din Caransebeş, iar alţii au
urmat cursurile Preparandiei organizată în Caransebeş după programele
lui Tomiciu, Loga şi Andreevici devenind învăţători la Şcolile naţionale
grănicereşti1.

Călăuziţi de înaltele lor idealuri, mulţi ofiţeri donează sume de bani
pentru crearea de fonduri în vederea ajutorării copiilor de grăniceri sîrguincioşi, pentru a putea să urmeze forme superioare de învăţămînt4 •
Printre aceştia, la loc de frunte, se situează generalul Mihail Trapşa,
fiu de grănicer din Lăpuşnicel, care prin activitatea sa a fost caracterizat ca „cel mai bun ofiţer de artilerie din armata Imperiului austriac"s.
Nicola~ Bocşan. Iluminismul românesc din Banat si idealul luminării în
Studii de limbă, literatură şi folclor, Reşiţa 1978, p. 145-148. ·
'
" Liviu Groza, Consideraţii cu privire la regim.entul românesc de graniţă din
Caransebeş, în Banatica, IV, Reşiţa, 1979, p. 336.
:i Liviu
Groza, Contribuţii la organizarea şi funcţionarea invăţăniîntului în
cadrul rer1imentului grăniceresc din Caransebeş, în Tibiscus. Istorie, V., Timişoara,
1

1978. p .:l03-:l05.
4

Liviu Groza, Consiclcraţii cu privire ... , p. :>38.
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S-a născut la 25 martie 1838, tatăl său, Mihai, fiind locotenent în
Regimentul confiniar Nr. 13 româno-bănăţean, iar mama lui, Ana, năs
cută Bodrilă, casnică.

Şcolii naţionale grănicereşti şi de matematică le urmează
Caransebeş apoi, în anul 1851, urmează Şcoala de educaţie din Ca-

Cursurile

la
sovia. La 1 octombrie 1855 se înscrie la Academia de artilerie din 01~iltz. In anul 1859 întrerupe cursurile academiei din cauza războiului
izbucnit între Italia şi Austria. Este avansat la gradul de sublocoenent
clasa a 2-a şi trimis pe front. In anul 1862 a fost avansat la gradul de
sublocotenent clasa I şi trecut la Şcoala de război pe care a absolvit-o
în anul 1863 cînd, a fost avansat Ia gradul de locotenent. In anul 1866
este avansat la gradul de căpitan şi repartizat la Statul major.
Datorită înaltelor calităţi, a fost a\'ansat în grad destul de repede
ajungînd astfel pînă la gradul de general de brigadă.
Cunoştinţele temeinice, acumulate în şcolile pe care le-a urmat, i-au
uşurat ocuparea unor funcţii de mare răspundere în armata austriacă.
La 1 noiembrie 1876 a fost numit în corpul Statului major general, iar
în anul 1883 a fost numit directorul Corpului 12. Doi ani mai tîrziu, i
se încredinţează comanda Brigăzii 11 artilerie. Cu gradul de general de
brigadă funcţionează la Lemberg, iar de aici a luat comc.mda Brigăzii 3
artilerie din Graze.
La Viena a avut prilejul să participe la şedinţele societăţii „România
jună" şi să intre în contact cu românii care s-au situat în fruntea miş
cării de emancipare a românilor. La Sibiu a fost colaborator şi prieten
apropiat al lui Gheorghe Bariţiu, urmînd cu convingere sfaturile ~i
îndemnurile acestuia 7 •
Cu toate că era militar, a devenit un neobosit luptător pentru emanciparea românilor. Aşa se explică faptul că în anul 1882 a donat suma de
30 fl. pentru buna funcţionare a Gimnaziului românesc din Beiuş, ca
răspuns la apelul făcut de conducerea şcolii 8 • In anul 1887 a militat
activ pentru sprijinirea acţiunii lui Vincenţiu Babeş, cu îndemnuri şi sume
de bani, pentru tipărirea revistei LUMINATORUL care avea să apară
in locul revistei ALBINA suprimată de autorităţi!1 •
In anul 1890 se îmbolnăveşte şi îşi ia un concediu mai îndelungat.
Neputîndu-şi reface sănătatea, în anul 1893, îşi cere pensionarea. I se
recunosc meritele şi cu acest prilej a fost avansat Ia gradul de general
de divizie şi decorat cu Crucea ordinului Leopold.
Boala care se agravează simţitor îl ţine mereu la pat. Nu s-a transformat intr-un suferind capricios. Conştient că sfîrşitul vieţii lui era
5

Foaia poporului, Sibiu, Anul IV, nr. 19 din 5-17 mai 1869.
Petru Bona, O personalitate din graniţa bănăţeană
generalul Mil:ail
Trapsa, în Stuclii şi comunicări, Caransebeş, 1979, p. 369-376.
7
Liviu Groza, Mărturii documentare privind colaborarea dintre Gheorghe Bariţiu şi Mihail Trapşa (lucrare in mnuscris).
8
Raportu despre gimnasiulu sup. gr. cat. de Beiuşiu pentru anulu 1881, p. 20.
9
M. P. Dan, G. C.§pitanu, Corespondenţa lui Vicenţiu Babeş, Cluj-Napoca, Ed.
8

Dacia, 1976, p. 236-237.
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aproape, a avut tăria ca la 3 iunie 1893 să-şi scrie testamentul priJl)
c0re lăsa urmaşilor să-i îndeplinească dorinţele pentru care militase 10 .
Din testamentul său, ne vom opri doar asupra acelor rînduri care
sînt legate de bănăţenii lui dragi, de care ct fost tot timpul atît de departe: „Mai am o singură dorinţă ca fiu credincios al naţiunii române.
să contribui la înfiintarea unei scoli confesionale de fete în Caransebeş
şi in acest scop acord 5 OOO fl, pentru alcătuirea unui fond al şcolii române de fete."
în continuare, generalul Trapşa dă cîteva indicaţii de care cere să se
tină seama la înfiintarea si functionarea scolii:
· „Principiile de bază pentru· şcoala d.e fete ce urmează să fie înfiinţată sînt următoarele:
1. Şcoala de fete să fie de patru clase, în clasa I să fie primite numai
fete peste 10 ani.
2. Invăţămîntul să se sprijine pe o bază moral-religioasă şi să urmă
rească ţelul să se pregătească fete casnice cu cunoştinţe suficiente din
natură, ştiinţele naturii, istorie, geografie şi literatura naţională română.
3. Limba de predare să fie numai cea română. Pe această condiţie
pun o valoare principală şi cer fiecărui român care-şi iubeşte naţiunea,
să contribuie la înfăptuirea ei"'.
După ce mai face cîteva precizări în legătură cu modul de administrare şi folosire a fondurilor, generalul Trapşa îşi încheie testamentul
astfel: "Sînt deplin conştient că realizarea acestei şcoli de ~te necesită
un fond mare şi de aceea rog Sinodul să publice această parte a ultimei
mele dispoziţii şi prin aceasta să determine şi pe alţii la contribuţii, fiind
convins de faptul că naţiunea română mai are mulţi fii credincioşi care
sînt conştienţi de adevărul că o naţiune se poate dezvolta bine numai
în Jimba maternă şi ca urmare să tindă necontenit spre acest ţel."
Testamentul lui Trapşa nu a fost numai un act filantropic, ci un act
de gîndire, de analiză a situaţiei sale. El a fost produsul unor îndelungate constatări. Trapşa a fost un militant activ al mişcării de eliberare
naţională a românilor din Transilvania chiar dacă întreaga sa viaţă şi-a
dedicat-o serviciului militar.
Generalul Trapşa cunoştea foarte bine situaţia şcolarizării fetelor
în graniţa bănăţeană, apoi, în dorinţa lui, a fost mult influenţat de iniţiativa generalului Traian Doda, care s-a situat în fruntea bănăţenilor,
str{1duindu-se să înfiinţeze o şcoală românească la Caransebeş şi la
Bozovici.
Atît prin scrierile sale cit şi prin activitatea pe care a desfăşurat-o,
generalul Trapşa se numără printre marii oameni de seamă ai Banatului.
Un studiu mai amplu asupra vieţii şi activităţii generalului Mihail
Trapşa s-ar impune, atît pentru ideile sale, tipărite în diverse lucrări,
cit şi pentru felul cum a văzut luminarea neamului său pentru care a
lăsat vibrantul act pentru eternitate.
LIVIU GROZA
10

Vezi anexa Nr. 1.
https://biblioteca-digitala.ro

348

L. Groza

ANEXE
TESTAMENTUL MEU,
In deplină conştiinţă şi după chibzuinţă matură dispun următoarele:
Doresc să fiu inmormîntat in cimitirul gr. or. (ortodox n.n.) în Caransebeş din
Banatul Timişan într-un mormînt propriu deci separat de cel al părinţilor r.wi.
Inmormîntarea să fie pe cit mai cu putinţj simplă. Conductul militar să fie alcjtuit in Caransebeş.
Ordinul meu de coroan5 cu decoraţia de război, pe care l-am primit pentru
meritele de la Custozza din 24 iunie 1866, s1 fie restituit conform statutului, dpitanului ordinului.
Ca moştenitoare a tuturor mobilelor o numesc pe iubita mea soţie Aurelia. De
asemenea, soţia mea Aurelia, s;1 moştenească locurile înregistrate în cartea funduară Nr. 182 şi 183 din Caransebeş, mai departe din jumătatea mea din terenul
Nr. 176 din Caransebeş circa 150 klafteri patraţi pentru extinderea terenului Nr. 18~
deci in continuarea părţii spre stradă o porţiune de lungime a opt klafteri să fie
alăturat terenului Nr. 182 şi să aparţină tot soţiei mele. Restul jumătăţii posedate
de mine, a terenului Nr. 176, apoi jumlltate din ce-mi aparţine, casa şi locul
Nr. 145 din Caransebeş s3 fie moştenite, in părţi egale, de nepotul meu Aurel
Moaca şi de nepoata mea Adriana Moca.
Terenul ce-mi aparţine mic în Teiuş, in apropierea Caransebeşului, îl Ja<; nepotului meu Aurel Moca. Rog de buna mea soţie ca din obiectele mele să predea
o amintire iubitului meu nepot Otto \"On Demuth.
Tuturor rudelor şi prietenilor Ie adresez un salut de rămas bun. In sfirşit mai
am o singură dorinţA ca fiu credincios al naţiunii române să contribui Ja înfiinţa
rea unei şcoli confesionale româneşti de fete în Caransebeş şi ln acest sens las
5000 fi. pentru aldltuirea unui fond al şcolii române de fete.
Principiile pentru lnfiinţarea şcolii de fete sint următoarele:
1. Şcoala de fete să fie cu patru dase. In clasa intiia să fie primite numai
fete peste zece ani.
2. InvAţdmintul sll fie ba7.at pc temei moral-religios şi su se urmească ţelul de
a pregl'lti gospodine practice cu suficiente cunoştinţe din ştiinţele naturale, ale istoriei. a literaturii naţionale româneşti, lucru de mtnll şi desine înţeles muzica.
3. Limba de predare să fie numai cea românii. Pe aceasta condiţie starul cu
o pondere de cilpetenie şi rog pe fiec-are român iubitor al naţiunii sale, să contribUie
la lnfilptuirea ei.
4. Pentru conducerea şcolii, angajarea şi demiterea cadrelor didactice, primirea
elevilor, supravegherea şcolii etc., apoi administrarea fondului şcolii române de
fete sil o facil sinodul episcopal din Caransebeş separat de bunurile bisericii ca
„fond al şcolii româneşti de feteu.
Acelaşi lucru tl rog insistent, ca tn mod creştinesc sll se tndeplinr•ască această
administrare spre binele naţiunii române.
Rog pe iubita mea soţie Aurelia ca legatul acesta de 5000 fl. de valută austriac! sil-1 predea cu decopierea pclrţii respective din testament sinodului episcopesc român din Caransebeş.
Sint deplin conştient dl pentru realizarea acestei şcoli de fete este necesar un
fond mai mare şi pentru aceasta rog sinodul să publice această parte a testamentului meu şi prin aceasta să stimuleze şi pe alţii la contribuţii, fiind convins de
faptul că naţiunea română mai are mulţi fii credincioşi care slnt pătrunşi de adevărul că o naţiune numai prin limba ei maternă se poate dezvolta şi ca urmare
să tindă permanent spre acest ţel.
Pin! la deschiderea posibilă a acestei şcoli, respectiv realizarea dorinţei mele,
acest fond să fie depus singur într-un românesc bani (la o bancă românească n.n.),
iar dobinzile să fie alâturate capitalului.
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Mihail Cavaler de

Trapşa

m. p.

înaintea noastră semnat şi
declarat ca testament al său.
Iulius Cavaler de Penuke m. p.
Colonel i. r. ca martor
Leopold Ritzberger m. p. ca martor.
Rudolf Cavaler de Friesz general, ca martor.

LE TESTAMENT DU GENERAL MIHAIL TRAPSA

(ResumeJ
Continuant l'etude et la publication de quelques aspects de la vie et l'activite
du general Mihail Trapşa, l'auteur fait, dans la presente communication, quelques
references au testament qu'il intitule suggestivement „un acte pour l'eternite".
Du contenu de la communication et du testament, on peut aisement constater
l'effort du general Mihail Trapşa pour cultiver Ies Roumains. Son espoir atteint !'apogee par le testament qu'il laisse avec le desir d'etre fondee ă Caransebeş une ecole
pour Ies jeunes filles et ou l'on enseigne en roumain. Dans ce but il legue la somme
de 5.000 fl.
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DIN ACTIUNILE
POLITICE
•
ALE ROMANILOR BIHORENI IN ANUL 1907
Frămîntările politice ale bihorenilor au cunoscut, în anul 1907, un
moment de o intensitate fără precedent, sensul ofensiv al acestora fiind
îndreptat împotriva legilor şcolare propuse de contele Apponyi, care
vizau deznaţionalizarea populaţiilor nemaghiare din Transilvania şi Ungaria, prin decretarea obligativităţii învăţămîntului elementar în limba
maghiară, tinzîndu-se aşadar la distrugerea caracterului naţional al şco
lii, IR folosirea ei ca instrument de realizare a intenţiilor reacţionare ale
guvernanţilor.

Împotriva unei asemenea politici opresive a autorităţilor statului
dualist austro-ungar au acţionat, într-o impresionantă solidaritate 1, toate
categoriile sociale bihorene, care s-au opus, cu o voinţă exemplară, politicii de maghiarizare forţată a şcolilor confesionale româneşti, adevăratele citadele de apărare a fiinţei naţionale.
Astfel, la 25 martie 1907 s-a desfăşurat - în localitatea Sînicolaul
Român 2 - o adunare populară, în programul căreia au figurat probleme
de o acută actualitate, cum au fost, spre exemplu, discutarea situaţiei
generale, mai ales a celei politice, din Imperiul austro-ungar, chestiunea drepturilor electorale şi, cu deosebire, a scopurilor urmărite de
autorul proiectelor de legi şcolare 3 , contele Apponyi.
Vorbind numeroşilor ascultători din Sînicolau şi aşezărilor învecinate despre faptul că în parlamentul de la Budapesta se aflau numai
25 de deputaţi ai naţionalităţilor - comparativ cu 420 de deputaţi ai
partidului de guvernămînt - , dr. Teodor Mihali a arătat, totodată, că
numai aceştia „protestează împotriva abuzurilor guvernului". Acelaşi
orator face precizarea, de o semnificaţie aparte în contextul respectiv,
că prin folosirea, ca şi pînă atunci, a limbii materne în şcolile conf esio1 Teodor Ncş, Oameni din Bihor. 1848-1918. Tip. Diecezană, Oradea, 137, p.
393-396; Ioan Puşcaş, Din lupta politică a românilor bihoreni fn anii 1900-1914,
în Lucrări ştiinţifice, seria B, 1969, p. 251-262; Viorel Faur, Lupta românilor din
Crişana pentru drepturi naţionale în primii ani ai veacului al XX-Zea, în Banatica. V, 1979, p. 373-382; Idem, Documente despre manifestările populaţiei româneşti din Bihor împotriva legilor lui Apponyi (1907), în Aleşd. 1904-1979, Oradea,
1979, p. 225-252.
" Corespondentul, Adunarea naţională de la Sînicolaul Român (Raport special), în Tribuna, 1907, nr. 61, p. 6-7.
J Arhivele
Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Inv. 25, dos.
3/ FHJ7, f. 9.
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nale româneşti „nu se comite infracţiunea de trădare de ţară" 4 , cwn
încercau oficialităţile să interpreteze o asemenea împrejurare. O altă
adunare populară a avut loc, la 7 aprilie 1907, în Giriş 5 • ln raportul primpretorului plasei centrale (Oradea) se fac unele ref12riri la eveniment,
pe care le consemnăm. Mai întîi reţine atenţia atitudinea dr.-lui Nicolae
Zigre, preşedintele adunării, care şi-a „exprimat satisfacţia că a fost
abandonat „pasivismul" (politic - n.n.) al românilor şi s-a trecut lct
acţiuni concrete" 6 • ln continuare, redactorul „Tribunei", Ioan Russu-Şi
rianu, a „dezvăluit exploatarea românilor, jignirile aduse populaţiei
româneşti". iar dr. Dumitru Lascu a făcut temerare comentarii în legă
tură cu „dreptul electoral şi impozitul progresiv, cu salarizarea învăţăto
rilor confesionali şi de stat, autonomia confesională şi folosirea limbii
materne" 7 .
O manifestare similară de a'.nploare era preconizată, pentru 14 aprilie
1907, la I3eiuş. La sediul episcopului Dimitrie Radu -- se menţionează
într-un raport al primpretorului plasei Beiuş către comitele suprem al
Bihorului - au fost prezenţi, pentru a se consulta în vederea asigurării
reuşitC'i adunării, „mai mulţi agitatori români"R, ca, de pildă, dr. Ioan
Ciordaş şi dr. C. Popovici. Primpretorul era de părere că peste tot „au
loc mişcări şi adunări ale românilor, la Arad sau lingă Oradea, în comunele apropiate, iar aici la noi (în Deiuş şi aşezările din depresiunea
cu acelaşi nume - n.n.), unde, naţionalitatea română este în leagănul
său, ideea statului maghiar nu este susţinută" 9 . Reprezentantul puterii
locale propune „contractarea adunării populare româneşti" 10 . La data
stabilită, în piaţa Beiu~ului s-a organizat o impunătoare adunare, care
a fost deschisă de dr. C. Popovici cu îndemnul ca toţi românii, de ,,la
Ylădică la opincă", să SL' împotrivească projcctului de lege şcolară a lui
Apponyi1 1 • Datorită unui incident creat de locuitorii din Tăroaia, autorităţile au procedat la „împrăştierea" adunării, precum şi la arestarea
unor români, printre care şi învăţătorul Gheorghe Tirla 12 • Prin urmare,
această acţiune politică din sudul Bihorului a fost anihilată prin practicarC'a diversiunii.
La adunarPa populară din Ceica (de la 16 aprilie 1907) au fost adu~i
17 jandarmi, desigur pentru a-i determina pe locuitorii români la adoptarea unei atitudini moderate. Avocatul orădean, dr. Dumitru Lascu
(candidat de deputat) s-a ridicat însă, cu o stimulativă energie, „împotriva proiectului legii şcolare şi a folosit în alocuţiunea sa - precizează
primpretorul plasei Ceica - expresii tari şi instigatoare la. adresa guvernului, arătind printre altele că atunci cînd românii din Transilvania
şi-au manifestat dorinţa de a deschide fabrici, ministerele de resort le-a
'· Ibidem.
~ Adunarea de la Ghfri.~. in Tribuna, 1907, nr. 70, p. 2-3; Adunarea populară
românească in comitat, in Nagyvcirad (Oradea Mare). 1907, nr. 82, p. 5.
i; Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Inv. 25, dos. 3/1907,
f. 1 l-13.
7 Ibidem.
8
Ibidem, f. 15-16.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem, f. 25.
12 Ibidem.
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români se vor confecţiona funii" 13 . Evident, o aluzie
brutalitate, care a avut ca efect accentuarea contra-

dicţiilor naţionale.

De o însemnătate deosebită au fost deciziile luate cu prilejul adunării
populare din Chişirid (21 aprilie 1907), la care au fost prezenţi locuitori
din Nojorid, Apateu, Leş şi Păuşa 14 . Reproducem dintr-un document
administrativ - datorită valorii sale informative - revendicările formulate de participanţi. Astfel, adunarPa populară din Chişirid:
,,- îşi exprimă neîncrederea şi dezaprobarea faţă de politica antipopulară a guvernului maghiar, mai ales în ceea ce priveşte atitudinea
acestuia faţă de poporul român din Transilvania;
- cere imediata demisionare a guvernului, fiindcă de cînd a ajuns
la putere nu numai că nu a luptat pentru democratizarea vieţii, dar, dimpotrivă, a împiedicat realizarea unor reforme democratice;
- pentru că parlamentul nu este un organ care să exprime voinţa
majorităţii poi:ulaţiei, adunarea populară cere introducerea votului universal, secret, direct pe comune;
- reglementarea impozitului progresiv după veniturile particularilor;
- înfiinţarea unei bănci de stat, care să aibă prioritate în cumpărarea moşiilor mari supuse vînzării şi parcelarea imobilelor secularizate,
obţinute pe această cale, cu termen de amortizare de 50 ani;
- folosirea fondurilor din ultimul împrumut de stat pentru înfiinţarea de întreprinderi în zonele locuite de români, proporţional cu numă
rul locuitorilor pentru carP de fapt s-a luat acest împrumut; condamnarea atitudinii membrilor p:lrlamentului maghiar care în bătaie de joc
şi ca jignire adusă naţiunii române au răspuns la aceasta prin Hock Janos: 11 fabrică de funii pentru români";
- adunarea populară îşi exprimă protestul împotriva violării dreptului de întrunire şi adunare, precum şi acelaşi, drept pentru clasa muncitoare;
- se protestează împotriva afirmaţiei guvernului că deputaţii Partidului Naţional Român nu reprezintă interesele naţiunii române;
- se protestează împotriva încălcării autonomiei confesionale, prevăzută de constituţia ţării, şi împotriva elaborării unor „legi" (cum erau
cele propuse de Apponyi - n.n.) care tind să desfiinţeze autonomia
confesională şi biserica naţională română;
- se protestează împotriva maşinaţiunilor guvernului, care încearcă
să salarizeze pe învăţători ca pe cei mai ordinari „agenţ.i" politici şi
totodată să distrugă din punct de vedere moral scolile confesionale
~i adunarea populară cere ca guvernul să-şi retragă 'proiectul de lege a
învăţămîntului, să fie îmbunătăţită salarizarea învăţătorilor şi protestează împotriva tPndinţelor de rea credinţă ale guvernului;
- datorită pericolului care amenintă biserica si scolile confesionale
ron:âneşti adresează o chemare tuturor' prelaţilor bis~ricii şi fruntaşilor
Pattdului Naţional Român, pentu ca să fie convocată o adunare natională
a tuturor românilor din Transilvania;
·
Ibidem, f. 28-29; Nagyv<irad, 1907, nr. 89, p. 2.
Arhivele Statului Oradea, fond Prefectura judeţului
311 ()07. f. 30-:l2.
IJ
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"
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respectarea drepturilor constituţionale pentru folosirea limbii
române;
- adunarea populară protestează împotriva abuzurilor comise de că
tre guvern şi împotriva intenţiilor acestuia de a distruge P.N.R., întrucît
asemenea acţiuni compromit statul în sine;
- adunarea populară consemnează cu indignare afirmaţia tendenţioasă şi şovină potrivit căreia poporul român şi conducătorii acestuia se
comportă cu ură faţă de maghiari şi, în felul acesta, să distrugă înţele
gerea dintre cele două naţionalităţi;
- adunarea populară îşi exprimă mulţumirea faţă de P.N.R. pentru
activitatea cinstită, bărbătească şi patriotică, asigurîndu-1 de adeziunea
sa deplină"'. 15 Hotărîrile luate de adunare, în unanimitate, urmau a fi
tr:msmise parlamentului, pentru a fi cunoscute doleanţele populaţiei
româneşti din a)ezările amintite. De altfel, acestea pot fi considerate
ca fiind reprezentative pentru românii din Bihor, deoarece exprimă voinţa lor de a obţine drepturi naţionale, precum şi protestul, devenit colectiv, împotriva legilor de mnghiarizarc a şcolilor româneşti. Dintre
documentele bihorene ale anului 1907, moţiunea votată de adunarea
populară de la Chişirid se detaşează în mod evident atît prin cuprinderea celor mai de seamă revendicări de natură politică, economică şi
culturală, dar şi prin caracterul deschis şi ncconciliant al formulărilor,
prin confruntarea fără rezcn·c cu autorităţile oprimaloare. Este, neîndoielnic, o puternică mărturie <1 maturităţii politice a locuitorilor români
din satele Bihoului, cuprinşi acum în aria n:i~c{Jrii naţionale, a cărei f.orţă
ofensivă este din ce în ce mai pL·nctrantă, realitate care aduce autorităţile în stare de alertă.
La 28 aprilie 1907 s-a ţinut o altă adunare populară, de data aceasta
în localitatea Săcădat. Pc ordinea de zi au figurat: exprimarea proiectului
faţă de legile şcolare ale lui Apponyi, introducerea votului universal,
reglementarea impozitului progresiv şi aplic:irea legii naţionalităţilor (din
1868) 16 . Preşedintele adunării, dr. Aurel Lazăr, a dat cuvîntul lui Vasile
Ba bi, funcţionar la Institutul de credit şi economii „Bihoreana" din Oradea, care „a dezvăluit, în alocuţiunea sa, abuzurile coaliţiei guvernamentale şi s-a străduit să den~nostreze - alrage atenţia primpretorul plăşii
centrale (Oradea) - că programul guvt>rnului . . . cuprinde nişte măsuri
dogmatice, iar in anul care a trecut a dC'monstrat că, de fapt, a înlocuit
un regim de guvernare an Li popular şi ostil cu altul şi mai ostil, a înfierat
sistemul de impunere depăşit"'';· A rostit, de asemenea, un discurs şi
dr. Coriolan Pop (candidatul de deputat al respectivei circumscripţii
electorale), care, la rîndul său, a „exprimat nemulţumirea generală, din
toate părţile, în legătură cu guvernarea antipopulară" 18 . S-a adoptat hotărîrea de a se înainta parlamentului un raport care să conţină revendicările celor prezenţi.
Din raportul primpretorului plasei Salonta tri;nis comitatului aflăm că
şi în comuna Homorog a avut loc, la 29 aprilie 1907, o adunare populară,
al cărei punct culminant a fost intervenţia lui dr. Dumitru Lasou, teme1

~

1
0
17

18

Ibidem.
Ibidem, f. 36-37.
Ibidem.
Ibidem.
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militant pentru drepturi naţionale şi unitate. Plcdînd pentru introducerea votului universal, dr. D. Lascu a remarcat că „este nejust să se
pretindă că obţinerea dreptului la votul universal să fie condiţionată de
cunoaşterea limbii maghiare (scris, citi), încercîndu-se, ca în felul acesta,
să fie frustrată naţiunea română de drepturile ei civile cele mai elementare, atunci cînd la suportarea sarcinilor fiscale nu se întreabă dacă
ştie cineva (limba) maghiară" 19 • În cadrul adunării s-a luat în discuţie
şi proiectul legii şcolare, precum şi necesitatea de se introduce în administraţie utilizarea limbii „poporului" din zona respectivă, eliminîndu-se
taxa de traducător (de 5 coroane). Cei 14 deputaţi români din parlament
se impune a fi „recunoscuţ.i ca reprezentanţi ai naţiunii române" 20 şi 1
trataţi ca atare. A fost, de asemenea, criticată teroarea instaurată de
C1utorităţi în perioada alegerilor, exemplificîndu-se cu localitatea Dobra,
unele au fost masaţi, cu o ocazie de acest fel, 600 de soldaţi şi 600 de jandanni. La finele lucrărilor adunării s-au adoptat cîteva hotărîri de un
real interes, exprimîndu-se public neîncrederea în guvernanţi şi pretinzîndu-se ca „să fie constituită o nouă cameră a deputaţilor, pe baza
introducerii votului universal" 21 • În moţiunea adunării apar şi alte revendicări, care sînt însă identice cu cele formulate la adunarea populară
din Chişirid. Reţinem doar protestul „împotriva acţiunilor şovine ale
guvernului" şi cerinţa de a se renunţa „la regimul de teroare împotriva
sentimentelor naţionalităţilor române" 22 •
Reconstituind, pe baza unei informaţii inedite, împrejurările politice
din Bihor în anul 1907, marcate de tendinta oficialitătilor statului dualist de a face un pas decisiv în concretizarea intenţiilor lor de deznaţionalizare a populaţiei româneşti. Acestea s-au lovit însă de o dîrză rezistenţă, manifestată prin intermediul unor adunări populare de amploare
în cîteva din aşezările locale, cu care prilej s-a protestat vehement împotriva legilor de maghiarizare a şcolilor elementare româneşti şi au fost
pretinse drepturi de factură democratică pentru populaţia românească.
S-au înscris astfel cîteva pagini în epopeea eroică a luptei împotriva asupririi străine.

.

.

VIOREL FAUR, MIHAI APAN

BRUCHSTUCKE POLITISCHER TATIGKEIT DER RUMANEN
AUS DEM BIHOR
(Zusammenf assung)

Im Jahre 1907 erlebten die politischen Unruhen der Rumănen aus dem Bihor
e~nen nicht. ver~o.kannten Hi::ihenpunkt. Der offensive Sinn dieser Unruhen war gegen
d1e Entnat10nalis1erungsp0litik der osterreich-ungarischen Behorden gerichtet.
1

~ Ibidem,

f. 40.

~o
21

Ibicl<>m.
Ibidem.
2
~ Ibidem.
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ASPECTE PRIVIND LUPTA ROMAmLOR CARAŞENI
PENTRU UNIREA CU ROMANIA INTRE 1894-1918
Ultimul deceniu al secolului al XIX-lea va găsi poporul român pregătit să declanşeze acţiuni politice fără precedent în perioada inaugurată
după instaurarea dualismului (1867) la care românii din fostul comitat
Caraş-Severin vor participa cu credinţa că pot contribui la amplul proces de radicalizare politică care a premers şi pregătit unirea Transilvaniei şi Banatului cu România.
Dintre acţiunile politice care au polarizat atenţia întregii Europe, nu
numai a factorilor politici din Austro-Ungaria, mişcarea memorandistă
s-a dovedit a fi cauza sfîntă a întregului popor român. Pregătirea şi desfăşurarea procesului a fost urmărită de românii de pretutindeni, care
pentru a-şi dovedi solidaritatea cu cei împrocesuaţi, proces intentat naţiunii române, au trimis zeci şi sute de telegrame de adeziune. O asemenea telegramă a fost trimisă şi de locuitorii comunei Răcăşia la 5 mai
1894 pe adresa conducerii Partidului Naţional Român la Cluj, al cărei
conţinut se cuvine a fi reprodus: „Ştirea despre tragerea voastră la
judecată ni-a umplut de grijă. Protestăm contra acelei proceduri din
partea guvernului maghiar. Noi vă zicem să împărtăşiţi domnilor judecători că noi v-am împuternicit să lucraţi în numele nostru. Consimţim
întru toate cu cele ce veţi vorbi acolo. D-zeu să ajute cauzei noastre. Cu
curaj înainte. Răcăşdia în 5 mai 1894" 1 • Scrisoarea a fost semnată de 139
locuitori ai acestui important sat cărăşan, care va juca un rol important
în marile bătălii politice ale poporului român în primele două decenii
ale secolului nostru.
In perioada care a urmat interzicerii de către autorităţi a nctivităţii
Partidului Naţional Român pretutindeni s-au înregistrat acţiuni care au
demonstrat că - în ciuda interdicţiilor guvernamentale - activitatea
acestuia a continuat. Oameni politici bănăţeni, sfidînd atitudinea conservatoare a lui Alexandru Mocioni, au participat la consfătuirea politică
organizată la Sibiu la 16/28 noiembrie 1894. Printre aceştia s-au aflat şi
Mihai Popovici - protopresbiterul Orşovei, ales ca preşedinte al adunării, şi dr. Mangiuca din Oraviţa 2 . Participarea bănăţenilor la acest
eveniment politic unde s-a protestat împotriva desfiinţării Partidului
Naţional Român şi s-a hotărît convocarea congresului naţionalităţilor a
1

f. 191.
2

Arh. St. Caransebeş, Colecţia de documente Romulus Novacovici, dos.
T. V. Păcătian, Cartea ele aur, vol. VII, Sibiu, 1913, p. 718-721.
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mai vechea atitudine politică condusă de Babeş-Mocioni care
rezolvarea problemei naţionale numai pe calea memoriilor era
de acum falimentară si nu se mai bucura nici de aderenta bănătenilor.
aceştia apropiindu-se tot mai mult de grupul celor care 1~1ilitau pentru
activism politic.
Implinirea unei jumătăţi de veac de la marea adunare de la Blaj
din 3/15 mai 18-18 a prilejuit o nouă afirmare a demnităţii naţionale a
ro!;1ânilor. Cu toate că se ceruse de către autorităţile maghiare ca să nu
aib:i loc nici un fel de manifestaţie politică, la l'vloldova-Nouă, chiar în
zitu de 3/15 mai 1898, locuitorii români au ascultat o cuvîntare omagială
închinată măreţului evc>niment, cu toţii au cîntat „Marşul lui Iancu",
„J\1ult e dulce şi f rurnoasă limbu ce-o vorbim" şi „Deşteaptă-te Române".
Această emoţionantă aniversare s-a desfăşurat şi în prezenţa a 45 de
studenti din Bucuresti care vizitaseră obiectivele industriale din zonă si
care in° cursul nopţii 'se „bucuraseră" de paza jandarmilor maghiari3.
·
lncă înainte de conferinţa din ianuarie 1905 se crease în rîndurile
burgheziei ~i intelectualităţii române opinia ca în viitor să se axeze
activitatea Partidului Naţional Român la condiţiile concrete ale vremii
şi la reprezentarea românilor din monarhie în parlament 4 • In Banat, alegerea lui Aurel Vlad din Orăştie în anul 1903 ca deputat în parlament,
unde a declarat că este aderentul Partidului Naţional Român, a fost
favorabil primită. ln luna septembrie 1904, deputatul de Dobra va face
o vizită la Timişoara şi Oraviţa. In scrisoan'a lui Dimitrie Birăuţiu către
învăţătorul Emilian Novacovici din Răcăşdia se făcea precizarea că Li
Oraviţa dr. Aurel Vlad dor~te să vorbească cu mai mulţi reprezentanţi
ai românilor~•.
La începutul anului 1905 cînd se făceau pregătiri intense pentru reintrarea românilor în viaţa parlamentară în Oraviţa, Răcăşdia şi alte locali Lăţi cărăşene activităţile politice ale reprezentanţilor Partidului Naţional Român cresc în amploare. Românii din cercul electoral Sasca,
circumscripţie unde ani dL'-a rîndul fusese ales ca deputat Vincenţiu
Babeş, l-ar fi dorit candidat de deputat pe dr. Aurel Vlad 6 . Refuzul
acestuia, motivat de candidarC'a în alte cercuri electorale: Dobra şi Radna,
i-a determinat pe reprezentanţii de seamă ai românilor din cercul Sasca
să opteze pentru avocatul Aurel Novac din Biserica-Albă. Intr-o scrisoare din 1 ianuarie 1905, Emilian Novacovici împreună cu alţi reprezentanţi ai locuitorilor din comuna Răcăşdia, doreau ca la depunerea
candidaturii lui Aurel Novac să participe fie Aurel Vlad, fie Vasile Lucaciu7, candidatura urmind să se depună în Răcăşdia. Concomitent alţi
membri ai Partidului National Român din Oravita activau în directia
stabilirii şi măririi contin{.ie a numărului de aderenţi• ai Partidului Naţional Român, cunoscut fiind faptul că autorităţile comunale şi comitatense trecuseră la intimidarea aderenţilor declaraţi al Partidului Na-I
ţional Român. Dintr-o scrisoare a avocatului Ion Nedelcu din Oraviţa cădovedit

că

urmărea

0

3
Arh. St. Caransebeş, fond Parohia ortodoxă română Moldova Nouă, dos.
111898, f. 1.
4
Unfrea Transilvaniei cu România, ediţia a II-a, Bucureşti, 1972, p. 304.
: Arh. St. Caransebeş, Colecţia de documente Romulus Novacovici, dos. 1, f. 54.
Idem, f. 796.
7 Ibidem.
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tre învătătorul Emilian Novacovici rezultă că Partidul National Român
avea nu~1eroşi aderenţi în localităţile Răcăşdia (198), Mercina (129), Ciclova-Română (147), Slatina (107), Vrani (115), Vrăniuţ (159), RusovaNouă (90), Sasca-Montană (83), Nicolinţ (93), Moldova-Nouă (77) ş.a. 8 .
Numărul însemnat al voturilor din aceste comune a asigurat victoria în
alegeri a lui Aurel Novac, alăturîndu-se altor şapte deputaţi care au fost
aleşi pe baza programului Partidului Naţional Român 9 .
Un manifest al Comitetului electoral român din cercul Sasca a fost
difuzat la începutul anului 1905 în cele 27 localităţi ale cercului. Conţi
nutul acestuia dezvăluie dimensiunile programului politic al Partidului
Naţional Român difuzate în rîndurile maselor populare, unele dintre ele
vizînd direct îmbunătăţirea situaţiei materiale a păturilor sărace şi în
primul rînd a ţărănimii române. Dintre acestea amintim: dreptul de vot
pentru toţi bărbaţii trecuţi de 20 de ani; reducerea stagiului militar de
Ia 3 la 2 ani, anularea impozitelor pentru ţăranii cu pămînt puţin şi stabilirea unor impozite progresive pentru „spăhiile cele mari cu mii de
holde şi grămezi de galbeni", asigurarea tuturor muncitorilor pentru caz
de boală şi bătrîneţe, vînzarea unor moşii ale statului dar şi ale moşieri
lor, care urmează „să se împartă cu preţ moderat între plugari", garantarea învăţămîntului în limba română 1şi a dreptului de întrunire, alegerea şi a unor reprezentanţi ai românilor în funcţiile administrative ş.a. 10 •
Documente din cadrul aceleiaşi colecţii dezvăluie şi atitudinea autorităţilor faţă de aderenţii Partidului Naţional Român din perioada campaniilor electorale din anii 1905-1906. Corespondenţa purtată între Dimitrie Birăuţiu şi învăţătorul Emilian Novacovici din Răcăşdia în luna
februarie 1907 dezvăluie abuzurile şi presiunile exercitate în cercul Sasca
de autorităţile pretoriale. Dintre acestea trebuie amintite: interzicerea
activităţii corului din Răcăşdia pe motiv că statutele nu sînt aprobate,
ministrul de interne scriind pe statute: „se periclitează ideea de stat maghiar prin înfiinţarea acestei societăţi de lectură şi cîntare" 11 , pedepsirea cu amenzi a unor locuitori pentru că la alegerile dietale din 26 ianuarie 1905 au votat cu reprezentantul Partidului Naţional Român 12 .
Un val de proteste s-a înregistrat în toate colţurile Transilvaniei şi
Banatului în primăvara anului 1907 cînd în dieta din Budapesta se dezbăteau proiectele de legi ale contelui Apponyi. Mari manifestaţii de protest au avut loc şi în judeţul Caraş-Severin, la Caransebeş şi Bocşa, cu
participarea a mii de locuit01i. O asemenea adunare populară a avut loc
la Oraviţa în luna aprilie. Informaţii despre această adunare aflăm din
scrisoarea notarului public Cigăreanu din Oraviţa înaintată lui Emilian
Novacovici. Adunarea era urmarea hotărîrii fruntaşilor politici din cercurile electorale Oraviţa şi Sasca, întocmindu-se şi tipărindu-se manifeste
care au fost difuzate pentru „a putea să ia cunoştinţă tot poporul despre
adunare". Se cerea ca intelectualii satelor româneşti din Caraş să aducă
8

Idem, f. 116.

9
Teodor V.-Păcăţianu,
10
Arh. St. Caransebeş,
11
Idem, f. 21-22.
12 Ibidem.

Cartea de aur, voi. VIII, Sibiu, 1915, p. 174.
loc. cit., f. 792.
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la adunare un număr cît mai mare de participanţi, fie cu drept de vot,
fie fără drept de vot 13 .
Moartea lui Coriolan Brediceanu în anul 1909 determină autorită
ţile ca să organizeze noi alegeri în zona Oraviţa şi Reşiţa care constituiau un singur cerc electoral. Din partea Partidului Naţional Român
a candidat o figură ilustră a partidului, George Pop de Băseşti, iar din
partea gu\'ernului dr. Iosif Siegescu, căruia i s-a dat voie să mînuiască
aparatul administrativ în scopul reuşitei sale. In lucrările dietei din
27 martie 1909 Stdan Cicio Pop care a participat la campania electorală din Caraş-Severin a detaliat abuzurile săvîrşite de autorităţ.i: brutalizarea candidatului Partidului Naţional Român şi a însoţitorilor săi,
împiedecarea acestora de a-şi prezenta programul electoral, pedepsirea
cu închisoare sau retragerea unor permise şi licenţe comerciale ale aderenţilor. Partidului Naţional Român, împrocesuarea fără motiv şi ameninţarea ca să voteze cu reprezentantul guvernamental, ignorarea de
către autorităţi a plingcrilor contra abuzurilor din timpul campaniei electorale, ameninţarea învăţătorilor confesionali de către inspectorul şcolar
regesc din Lugoj ş.a.
Asemenea acţiuni menitt> să ducă la victoria în alegeri a candidatului guvernamental s-au petrecut la Cîrnecea, Jitin, Caraşova, Ticvaniu-Mare şi în multe alte localităţi ale cercului electoral Oraviţa 14 •
O foarte mare atenţie a fost acordată pregătirii şi desfăşurării alegerilor diPtale din anul 1910. RPprPzentanţii Partidului Naţional Român
\'or acorda mai mult decît altă dată o marc atenţie înscrierii în listele
electorale a tuturor celor care îndeplineau censul. Într-o scrisoare a lui
Ioan NPdPlcu, care participase efectiv şi la campania electorală în fa\'O<trPa lui Georg(· J>op de Băseşti, face cunoscut la 25 martie 191 O lui
Emilian Novacovici că „mulţi dintre partizanii noştri n-au fost luaţi nici
in trecut în lista alegătorilor de.~i au drept de alegător" 15 • învăţătorul din
Răcă~dia era îndc>mnat să acorde mare atc>nţie cuprinderii în listele electorale a tuturor cPlor cc îndeplineau condiţiile cenzitare: „Strîngeţi toate
biletele ele dare, unde vedeţi că plătesc nwi 1nultâ. dare de pămînt decît
20 cor. 38 fileri sau clare de venit clasa III, 21 ror. (la negustori, crîş
mari, casnpi etc.) ca să putem incă de cu vrem.e sâ ne pregătim la timpul
de apelare 4" 6 • Prin aceeaşi scrisoare, acelaşi om politic român din Oraviţa comunica censul electoral pentru cele 28 localităţi din cercul electoral Sasca 17 . Cu toate eforturile conducătorilor politici români din zona
Ornviţa nu s-a reuşit ca în alegerile din 1910 să se trimită vreun deputat în dictă. Banatul în întregimea sa nu era reprczl'ntat în dietă, reuşi
seră să fie aleşi doar cinci deputaţi în cercurile Baia de Criş, IleandaMare, Şiria, Făgăraş şi Arpaşul-dc-jos 111 • Această nereuşită trebuie legată de măsurile excesive aplicate de guvernul maghiar împotriva Partidului N<1ţional Român şi a tuturor celor care cereau drepturi naţionale.
13

Idem, f. 877.

Teodor P. Păcă\ian, Cartea de aur, \'ol. VIII, Sibiu 1915, p. 843-846.
Arh. St. Caransebeş, Colecţia de documente Romulus Novacovici, dos.
f. 138-139.
11

15

rn Ibidem.
Ibidem.

17

18

Teodor V. Păcăţian, op. cit., vol. VIII, p. 856.
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în ..::ondiţiile decl<cm~ării primului război mondial în care armatele
austro-ungare au fost angajate din prima zi şi în condiţiile în care un
număr marc de soldaţi români căutau să treacă în România încă din perioada neutralităţii acesteia, autorităţile civile şi militare maghiare au
urmărit pas cu pas activitatea învăţătorilor, preoţilor, avocaţilor şi tuturor celor care înainte desfăşuraseră o intensă activitate conform programului Partidului National Român.
În satele cărăşcn; s-a creat chiar un curent de opoziţie faţă de înrolarea românilor în armatn austro-ungară trimisă pe diferite fronturi. O
primă mărturie în acest sens o constituie arestarea în luna septembrie
1914 a preotului l\1ăran Ioan din Ciclova-Română „pentru învinuirea de
aţîţure la încălcarea îndatoririlor de serviciu militar, de care ostuşul este
legat prin jurămîntul depus" 19 •
După doi ani, odată cu intrarea României în război de partea Antantei, atunci cînd armatele române au intrat în satele ardelene de graniţă
şi cînd armata condusă de generalul Dragalina dădea aspre bătălii pe
dealul Alionului, autorităţile maghiare au luat măsura internării în lagăre a tuturor reprezentanţilor poporului român, care puteau să menţină în satele româneşti o stare de spirit fovorabilă României şi tendinţelor de unitate naţională. Astfel, încă de la începutul lunii septembrie
sînt arestaţi numeroşi preoţi, învăţători şi ţărani români. Din zona Oraviţa sînt internaţi pe lîngă învăţătorul Emilian Novacovici din Răcăşdia
şi preoţii din Vrani, Potoc şi Ilidia cit şi un nepot de frate al lui Emilian Novacovici tot cu numele de Emilian 20 • Aceştia se mai aflau încă
în lagărul de la Sopron (Kabold) în prima jumătate a anului 1917, cînd
s-au întîlnit cu deputatul român Stefan C,icio Pop, care avea mandatul
să discute cu internaţii poli li ci în vederea eliberării lor 21 .
În tumultoasa toamnă a anului 1918 cînd pajura bicefală şi-a dezvăluit neputinţa de a mai apăra vechile stări de lucruri, românii şi-au
arătat sieşi dar şi Europei că pot juca un rol de prim ordin pe bătrînul
continent. Aspiraţiile sale multiseculare vor fi concretizate prin acţiuni
politice, militare şi administrative înfăptuite cu maturitate şi repeziciune. În luna noiembrie 1918 în aproape toate localităţile româneşti din
judeţul Caraş-Severin s-au înfiinţat consilii naţionale şi gărzi naţionale
române. Un rol de seamă în coordonarea acţiunilor politice ale românilor l-au jucat consiliile naţionale române din Oraviţa şi Caransebeş înfiinţate la 2 ~i respectiv 7 noiembrie 1918 22 , acestea înfăptuind toate
ordinele trasate de Consiliul naţional român central din Arad ca singurul for politic şi administrativ recunoscut de toţi românii din Transilvania, Banat, Crişana ~i Maramureş.
Înfiinţat la 2 noiembrie 1918*, sub conducerea lui Petru Corne<lnu,
11
· I. O. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria J\litroµoliei Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 981-982.
:~ Arh. St. Caransebeş, Colecţia de documente Romulus Novacovici, dos. 2, f. 10.
~ Idem, f. 92.
22
W. Marin, Ion Munteanu, Gheorghe Radulovici, Unirea Banatului cu Român ia, Timişoara, 1968, p. 143.
• In f_,egiunea română, organul Consiliului militar naţional Român din Oraviţa, dr. Petru Corneanu afirma în nr. 1 din 10 noiembrie 1918 că acesta s-a constituit la 31 octombrie 1918 „sub presiunea evenimentelor mari pentru viaţa noast n1

naţionalâ''.
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directorul băncii „Orăviţeana", consiliul naţional român din Oraviţa a
tipărit şi difuzat o proclamaţie care se încheie cu cuvintele, „Trăiască
naţiunea română, una şi nedespărţită" 23 •
In acelaşi timp a mai fost difuzat şi un apel semnat de dr. Ioan Nedelcu care sublinia suferinţele multiseculare ale poporului român asuprit
si îndemna la unitate: „Lacrimile durerii au săcat. De acum înainte nu~ai lacrimi de bucurie pe faţa fiecărui român! Astăzi nu mai putem
învinovăţi pe nimeni că s-ar clinti de lingă steagul naţional, pe care cei
buni ai noştri l-au apărat în vremuri grele, acoperindu-l cu trupurile
lor, trecînd adeseori prin codru de suliţi pînă ce au izbutit să-l ducă la
biruinţă. ( ... ) Astăzi toţi românii sînt sub steagul naţional" 24 •
Pînă la datn de 10 noiembrie 1918, în satele de pe Valea Caraşului
erau constituite consilii naţionale şi gărzi naţionale române la Răcăşdia,
Ilidia, Broşteni, Greoni, Ciclova-Română, Grădinari (fost Cacova), Ticvaniu-1\iare, Forotic, l\Iercina, Gîrlişte, Vărădia şi Oraviţa-Română 25 .
Printr-un ordin de zi din 10 noiembrie 1918 al gărzii naţionale din
Oraviţa se cerea tuturor comunelor româneşti de pe Valea Caraşului
„să se organizeze grabnic şi să triniită rapoarte, ca ziua cea mare şi sfîntă,
ce de mult o dorim, scl ne nfle organizaţi"' 26 •
Concomitent şi la Vîrşcţ se va înfiinţa un consiliu militar naţional
român la 4 noiembrie 1918, care a declarat că stă „la dispoziţia consiliului naţional român ales de organele poporului nostru român" 27 . In
acest consiliu figurează şi o serie de intelectuali din Oraviţa, Sasca şi
l\foldova-Nouă care încă din primul an al reluării activismului politic
se făcuseră remarcaţi în viaţa politică.
Refc>ritor la situaţia revoluţionară care se crease la sfîrşitul lunii octombrie şi în luna noiembrie 1918 în comitatul Caraş-Severin ziarul „Drapelul" din Lugoj scria că în comitat „actuala administraţie se află deja
în stadiul lichidaţiunii. ln multe locuri s-au constituit comisii locale care
de capul lor au luat administraţia in mînă" 28 •
Energică a fost acţiunea comitetului naţional român din Goruia care
a cerut notarului din localitate să prezinte consiliului situaţia financiară
a comunei, „să împartă banii, respectiv ajutoarele de război şi să achite
pretenziunile oamenilor acelora cari au adus material pentru zidirea
„Pomăriei" 2 fl.

Ziarul „Românul" din 7 decembrie 1918 remarca şi faptul că circa
300 de notari din comitatele Timiş-Torontal şi Caraş-Severin se refugiaseră la Timişoara de furia ţărănimii, aceştia reprezentînd majoritatea
zdrobitoare a reprezentanţilor vechilor autorităţi, fiind acuzaţi de fraude
şi exploatarea populaţiei în timpul războiului, de a fi mijlocit internarea
în lagăre a luptătorilor români pentru emancipare naţională.
23

Ibidem.

24

Constantin Br„"itescu, Miograd Milin, Tiberiu

rea statului
reşti,
25

28
27

28
29

naţional

unitar.

Contribuţii

Moţ,

documentare

dr. Ion Munteanu,

bănăţene

Făurt

(1914-1919), Bucu-

1983, p. 53.
Idem, f. 63.
Ibidem.

Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul naţional Arad, dos. 12/1918, f. I.
Unirea Transilvaniei cu România, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1972, p. 547.
Constantin Brătescu şi col., op. cit., p. 143.
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ln contextul marilor bătălii politice de la sfîrşitul secolului al XIX-l0a
începutul secolului al XX-lea, alături de întregul popor român se cuvine - deci subliniat şi aportul substanţial al populaţiei judeţului Caraş-Severin la înfăptuirea măreţului ideal de veacuri dorit de înainta~i,
al unirii tuturor românilor într-un stat unitar, independent şi prosper.

şi

CONSTANTIN BRĂTESCU

ASPECTS DE LA LUTTE LIVREE ENTRE 1894-1918
PAR LES ROUMAINS DE CARAS POUR L'UNION AVEC
LA ROUMANIE

(Resume)
Dans le contexte de l'intensification de la lutte des Roumains de Transylvanie
et de Banat pour la liberation nationale qui s'est manifestee vers la fin du XIX-e
siecle et au commencement du XX-e siecle, la population du departement de
Caraş-Severin s'est engagee pleinement dans Ies grandes batailles politiquf's initiees
par le Parti National Roumain. Elle a exprime son adhesion au Memorandum, a participe activement â la campagne electorale de 1905 et 1910, ayant â endurer Ies
menaces et Ies abus des autorites hongroises.
Les actions politiques des Roumains de Caraş, ont atteint leur point culminant
â l'occasion de la constitution des conseils nationaux roumains et des gardes nationales qui ont prepare la participation du peuple :\ Ia Grande Assemblee d'AlhaIulia et aussi l'union de la Transylvanie et du Banat avec la Roumanie.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MARTURII PE PELICULA
Sărbătorim, în fiecare an, cu aleasă cinstire, ziua de 1 Mai simbol
al solidarităţii internaţionale a oamenilor muncii, al unităţii de gînd şi
faptă a poporului nostru în jurul partidului pe drumul edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate, al împlinirii nobilelor idealuri comuniste pe pămîntul românesc.
Născută în focul viguroaselor bătălii muncitoreşti de la sfîrşitul se-

colului trecut, sărbătoarea muncii a întruchipat o neîntreruptă luptă a
celor oprimaţi împotriva exploatatorilor, a afirmat vrerea neclintită a
proletariatului, fără deosebire de naţionalitate, de a pune capăt nedreptelor rînduieli capitaliste.
Alături de fraţii din întreaga ţară, muncitorii caraş-severineni au imprimat zilei de 1 Mai un caracter combativ, revoluţionar, sărbătorind-o
sub semnul înfrăţirii de clasă, al luptei pentru drepturi şi libertăţi democratice.
Semnificaţii dintre cele mai profunde a avut, după cum se ştie, ziua
de 1 Mai 1939, cînd în Capitală s-a desfăşurat marea demonstraţie antifascistă în organizarea căreia un rol hotărîtor a revenit tovarăşului
Nicolae Ceauşescu.
Cîţiva ani mai tîrziu, la 1 Mai 1944, a fost lansat Manifestul Frontului Unic Muncitoresc - docwnent programatic care prefigura zorile
Revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944.
Prezentăm în cele ce urmează cîteva imagini de arhivă care ilustrează
sărbătorirea zilei de 1 Mai, de-a lungul timpului, pe meleagurile Cara~
Severin ului.
ION POPA

TEMOIGNAGES DE LA PELLICULE
(Resume)

LC' mau~riau cxposc au Icctcur quclques images issucs des archives, qui reprrsf'ntent dC's probantes temoignages concernant lcs manifrstations or.Q"anisees ;\ Ici
lo:1gue, a l'occasion de la fete du 1-er Mai, dans le departemf'nt de Caraş-Sf'VC'rin.
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Pl. I. 1. D emonstraţi de 1 , lai a u nu i grnp d fem i şi copii din Reş iţa la începutul
secolului nostru. (A rhiva luz u lui Jud ţ e an de Istorie R eşi ţ a , în continuare A rh.
1.J.I.R., inv. n r. 85/4383).
2. D emonstr a ţ i e de 1 Iai la Reş iţa , 1907 (A rh. M.J.I.R., nr. inv: 684/4382).
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Pl. II. 1. Demonstraţie muncitorească pentru pace, organizată la 1 Mai 1917 tn
ora ş ul Reşiţa (Arh. M.J.I.R., nr. inv. 676/4374).
2. Participanţi la o serbare cîmpenească desfăşurată în apropierea Reşiţei, 1 Mai
1918 (Arh. M.J .I.R., nr. inv. 960/4658).
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III. 1. D m onstr ţ i de 1 Mai la Ani na . 192 . (A rh. M.J. I. R., nr. inv. 1967/5667).
2.
ori ş ti r e<;.i ni l a o s rbare d
1 1 !ai ( rh . M. J.I.R., nr. inv. 677 /4375).
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Pl. IV. Primul 1 Mai liber la R eşiţa , 1945 (Arh. M.J.I.R., nr. inv. 675/4377).

24 - Banattca - voi. 7.
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65 DE ANI DE LA CONSTITUIREA
UNIUNII MINERILOR
Organizarea profesională a muncitorilor mineri din Transilvania şi
Banat a început înainte de Marea Unire, însă existenţa unor condiţii
social-economice şi politice deosebite a stînjenit activitatea muncitorilor de aici. Societăţile carbonifere au întreţinut aproape în permanenţă
o „prigoană sălbatică" în regiunile pe care le controlau. Muncitorii mineri trăiau şi munceau în condiţii foarte grele, fără să deţină - vreun
„drept definitiv de proprietate". Minerii care de bună voie sau concediaţi părăseau Valea Jiului pentru a se stabili la minele din Banat sau
Baia 1\fare pierdeau tot ce cotizaseră la „lada frăţească" şi, prin urmare,
dreptd la pensia de bătrîneţe.
în asemenea condiţii, organizarea acestor muncitori - oameni de
caracter şi dotaţi cu un admirabil simţ al solidarităţii era, evident, grea.
Din anul 1906 apărea la Budapesta ziarul „Banyamunkas" (:r-.1inerul) pentru lucrătorii de la minele din centrul Ungariei. Cu puţină vreme înainte
au existat încercări de organizare ale minerilor de la minele din apropiereCl Budapestei. În 1907 „Adevărul" a înserat în numărul din 15 februarie un apel ]a organizare intitulat: „Către robii munţilor din Petroşani-Lupeni". La Petroşani exista în acel moment o „grupă" (sindicat)
a lucrătorilor de la căile ferate, iar la Lupeni - o ,,grupă" de zidari. Cu
concursul lor s-a încercat să se obţină legături mai strînse cu minerii,
care în acea perioadă erau în „continuă agitaţie". Au fost ţinute o serie
de „adunări secrete", de cele mai multe ori în păduri, răspîndindu-se
„Adevărul" sub formă de abonament pentru muncitorii mineri, ceea ce
Îf!;:;eamnă, de fapt, cotizaţia sindicală 1 .
La data de 1 august 1913 „Adevărul" insera în prima pagină un manifest intitulat: „Către muncitorii băieşi din Ungaria!", răspîndit şi în
centrele carbonifere din Transilvania şi Banat. Pentru anul următor era
preconizat un congres al minerilor din Ungaria (august 1914), însă izbucnirea primei conflagraţii mondiale împiedecă ţinerea acestui forum mineresc.
După realizarea Marii Uniri (1918) s-au ivit condiţii mai prielnice
pentru reorganizarea activităţii muncitorilor mineri. Comitetul Executiv
al P.S.D. din Ardeal şi Banat, împreună cu conducătorii minerilor din
centrele carbonifere respective au convocat la data de 10/23 martie 1919
1

Gh. I.

Calendarul minereului pe anul 1935, Bucureşti, p. 60; la fel N. G. Munteanu,
Ioniţă, Un veac de istorie a minerilor de pe Jiu, Bucureşti, 1971, p. 13.

2!.
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o conferinţă minieră la Sibiu, de fapt „o primă regrupare ,de forţe sindicale" realizată în condiţii social-politice noi. Raportor la conferinţă
a fost Iosif Ciser 2 . Au participat delegaţi din Petroşani, Vulcan, Lupeni,
Aninoasa, Lonea, Zlatna, Roşia Montană, Aghireş, Săcărîmb, Tebea, Ocna
Dej etc. . . . „Adevărul" făcea aprecieri în legătură cu faptul că, la conferinţă, au fost luate măsuri în vederea „stabilirii ordinei şi solidarităţii
între muncitori". A fost ales, cu acest prilej, un Comitet provizoriu (format din 7 membri), conferinţa dispunînd ca toate grupele sindicale (ardelene şi bănăţene) să facă dările de seamă la secretariatul din Sibiu,
sediul iniţial al Uniunii minerilor, atunci constituită.
După conferinţă, numărul membrilor de sindicat a crescut considerabil, aşa încît la finele anului 1919 Uniunea minerilor înregistra 12 OOO
membri, iar ziarul „l\linerul" (oficiosul ei, apărea în cca 20 OOO exemplare.
Definitivarea hotărîrilor referitoare la activitatea uniunii, ca şi lupta
muncitorilor mineri pentru un trai mai bun, au determinat convocarea
Congresului extraordinar al minerilor (Sibiu, 6-8 decembrie 1919).
Au participat 72 delegaţi, rcprezentînd 23 433 de muncitori organizaţi în 23 de sindicate 3 . Erau prezenţi şi reprezentanţi ai P.S. din România, ai Comisiei generale a sindicatelor din Bucureşti, ai presei socialiste
şi sindicale. Iosif Ciscr, secretarul Uniunii minerilor, în raportul prezentat „face o expunere a situaţiei muncitorilor mineri dinaintea războ
iului, din timpul războiului, înainte de a se organiza şi apoi după ce s-au
organizat". Expunînd „politica murdară a cărbunilor", I. Ciser arată că
,.la Pctro~ani şi Cozla zeci de mii de vagoane de cărbuni ard, scoşi fiind
din mine şi netransportaţi pentru că nu sînt vagoane, iar vagoanele sînt
ocupate cu maşini şi alte materiale de război şi mărfuri de speculă". Este
arătată :::ipoi „acţiunea popilor din Vulcan şi Lupeni contra muncitorilor", în calitatea lor de „copoi denunţătorP'; vorbeşte, de asemenea, despre „dulapul de tortură" din Valea Jiului, care ne aminteşte de vremurile Evului mediu etc. 4 .
S-au adoptat la congres: Regulamentul bărbaţilor de încredere, Regulamentul cotizaţiilor şi ajutoarelor etc. A fost ales Comitetul Central
al Uniunii, avînd ca preşedinte pe Gheorghe Mogoş*, ca secretar pe Iosif
Ciscr, ca membrii pc: Vasile Rotar (Uioara), Dionisie Muszka (Petrila),
Iosif Ilic (Zlatna) ş.a.
Sediul uniunii se va stabili la Cluj•• şi apoi (din 1930) la Bucureşti.
„Viaţa Uniunii ... o constituie minerii din Valea Jiului, care, pînă în
~ „l\linerulw, anul V, nr. 8 din 31 august 1923; vezi şi Raport către al VII-iea
Congres al Uniunii muncitorilor clin Industria minieră din România, Bucureşti,
19]2, p. 61.
3
Vezi Documente fin istoria mişcării muncitoreşti din România 1916-1921,
E. P., Bucureşti, 1%G, p. 276-280.
" „Tribuna Socialistă" din 21 şi 28 decembrie 1919 (apud Documente din istoria
mişcării muncitoreşti din România 1916-1921, E. P. Buc., 1966, p. 267-279).
• Gh. Mogoş era din Vulcan, Valea Jiului (vezi „Minerul", anul XIII din 15
aprilie 1931).
•• „Uniunea are scop - se arată în Statul adoptat în 1921 la Cluj - a servi
interesele economice şi culturale ale membrilor săi, a dezvolta sentimentul de solidaritate între ei; a sprijini şi susţine toate năzuinţele şi revendicările lor, care tind
la îmbunutăţirea condiţiilor de muncă ... " (art. II. Extras din Carte de membru.
Uniunea Muncitorilor din Industria Minier:'i din România, Cluj, 1921, p. 1. şi urm.)
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anul 1920, după greva generală, erau o forţă supremă a proletariatului
din Ardeal şi Banat şi care, prin forţa sindicatelor, a obţinut cele mai
favorabile drepturi de existenţă şi condiţiuni de muncă asigurate prin
contracte colective. Prin aceasta - continuă un bun cunoscător al evenimentelor revoluţionare din Valea Jiului, participant la ele - am dat
o bună dovadă şi pildă proletariatului, despre lupta şi forţele minerilor
din Valea Jiului, după a căror icoană s-au orientat muncitorii din Ardeal
5
ş1. B ana t . . ." .
Activitatea Uniunii minerilor, constituită în urmă cu 65 de ani, a fost
bogată în realizări, iar membrii ei potrivit documentelor Congresului
VII din 1932, - au avut „satisfacţia că şi-au făcut datoria ... ", reuşind,
între altele, să menţină sindicatele, să „le sporească" şi întărească, să
împiedece multe concedieri, să obţină ajutoare pentru muncitorii din
regiunile miniere, să apere şi să organizeze pensionarii fostelor ,,case
miniere"; să menţină contractele colective „cu sporuri de salarii", să facă
ca reducerile de salarii (începute în 1931) să fie „cit mai puţin simţite" etc.
Uniunea minerilor a desfăşurat şi o activitate culturală meritorie vizînd „ridicarea nivelului cultural al muncitorimii ... ". În afară de apariţia, relativ constantă, a ziarului „Minerul" (în trei limbi: română, maghiară, germană), au fost ţinute o serie de conferinţe educative; au fost
procurate numeroase volume (lucrări, studii, beletristică) pentru bibliotecile sindicale, distribuite în mod gratuit*.
Uniunea minelor a acordat sprijin gazetelor „Lumea nouă" din Bucureşti, „l\lunkas Ujsag" de la Cluj, „Neue Zeitung" de la Timişoara, revistelor „Mişcarea Socială", „Santier", „Societatea de mîine" etc.
Uniunea minerilor a întreţinut şi păstrat „legături de corespondenţă"
cu „Internaţionala profesională" („Internaţionala minerilor de la Londra"), primind publicaţiile ei, trimiţînd rapoarte despre „mişcarea" din
ţară (care se publicau în „Buletinul internaţional").
Relaţii bune („frăţeşti") existau între uniune şi uniunile muncitorilor mineri din cîteva state europene. Se primeau publicaţiile acestor
uniuni, iar Uniunea minerilor trimitea regulat gazeta de breslă „Minerul".
La Congresul Uniunii muncitorilor mineri din Cehoslovacia {octombrie 1930 - Teplitz - Schennau), Uniunea minerilor a fost reprezentată prin (de) secretarul central. De asemenea, la Conferinţa internaţională a muncii, Geneva (1930, 1931), Uniunea minerilor a participat
oficial şi activ (susţinînd o intervenţie în problema „timpului de lucru
la minele de cărbuni") 6 •
Punctarea începuturilor activităţii Uniunii minerilor este utilă si instructivă întrucît - potrivit Raportului la Congresul din 1932 - .:noile
generaţii de mineri nu ştiu aproape nimic din viaţa trecută a mişcării
5

Partidul Comunist din România. Grupa Lupeni - Valea Jiului, Raport moral.
Pentru conformitate, ss. Muntean Teodor, în Documente hunedorene din istoria miş
ciirii revoluţionare 1920-1944, Deva 1971, p. 36.
• Din 1927, timp de 10 ani, Nicolae Delcanu, scriitor şi istoric, „revoluţionar
ln gîndirf' ~i în faptă" a redactat gazeta „Minerul", îndeplinind şi funcţia de secrc·tar pentru probleme culturale ale Uniunii minerilor (vezi D. D. Peligrad, Contribuţii
la cunoa<;>tcrea activiUiţii Uniunii minerilor în perioada anilor 1919-1929, mss. p. 18).
6
Raport ... , Bucure1ti, 19:l2, p. 101-103; la fel Calendarul minerului ... , p.
49-50.
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noastre, nu cunosc luptele şi jertfele înaintaşilor lor pe altarul ideii de
dezrobire de sub jugul exploatării de clasă". In acest context, cunoaşterea
activităţii Uniunii minerilor (Uniunii muncitorilor din industria minieră
din România) trebuie să fie „un îndrumător şi o pildă" pentru muncitorul miner de astăzi şi de mîine 7 •
DUMITRU PELJGRAD

65 ANNEES DE LA CONSTITUTION DE L'UNION DES MINEURS
(Resume)

L'Union de mineurs, appreciec l 'cn tre deux guerres comme une „institution de
la forme ouvriere" s'etait constituec il y a 65 annees, consequence naturelle des
conditions sociaux et politiques noun·llC's existants d'apres la Grande Union.
Apparuc a Sibiu, transferent son siege ă Cluj et puis a Bucarest, l'Union des
mineurs a eu une fructeuse activite social-culturelle, a la quelle Ies mineurs de la
Valle du Jiu, surtout, se sont apport0s une prestigieuse contribution, digne d 'etre
connue et appreciee par Ies representants de la nom·elle gcneration comme „guide et
exemple" dans leur activitc quotidiennc.

7

Raport ... , Bucureşti, 1932. o. 4 si urm.
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UN LUPTATOR PENTRU UNIREA DE LA 1918
-1PROF. SABIN EVUTIAN (1889-1977)
S-a născut la 23 iulie 1889 în comuna Pecica, jud. Arad într-o familie de preoţi de origine moţească. Prin părinţii săi el întruchipa o sinteză fericită: perseverenţa ardeleanului cu supleţea şi orizontul larg al
bănăţeanului1. Şcoala poporală a urmat-o în satul natal şi la Lipova, iar
gimnaziul la Brad, Oradea şi Braşov, unde a trecut şi examenul de maturitate în mod excepţional cu ,,eximio modo" 2 , aici a participat la o excursie în Italia, care a avut darul de-a pune sigiliul culturii latine pe
toată făptura lui şi i-a deschis noi orizonturi. Incă de pe băncile liceului
~i-a început activitatea publicistică, în 1906, colaborînd cu reportaje la
ziarele „Poporul român" din Budapesta şi „Românul" din Arad sub pseudonimul Narcis 3 .
La vîrsta de 10 ani a rămas orfan de ambii părinţi şi şi-a terminat
studiile ca bursier al Fundaţiunii „Gh. Birta", fiind premiantul întîi al
clasei. A fost susţinut la şcoală de prof. Oprişa de la Brad şi de unchiul
său Aurel Sadici 4 • Cu o bursă obţinută de la Fundaţia „E. Gojdu" a urmat apoi facultatea de filosofie de la Universitatea din Budapesta, unde-şi trece examenul de licenţă în 1900. In 1912 trece examenul pedagogic (de capacitate) şi devine profesor de şt. naturale şi geografie.
În timpul anilor de studenţie a fost ales secretar şi preşedinte al Soc.
Academice române „P. Maior" din Budapesta calitate în care l-a salutat
pe I. L. Caragiale la Budapesta în 1910, militînd pentru „închegarea rîndurilor şi înmănunchierea energiilor între fraţi, pentru unitatea culturală
a tuturor românilor, de pretutindeni ... "ll.
Cariera didactică şi-a început-o la Institutul pedagogic diecesan din
Caransebeş la 1 sept. 1911 la catedra de şt. naturale-geografie şi cum
singur mărturiseşte „Eram tînăr, îmbrăţişasem o carieră de jertfelnicie
(a fi profesor la o şcoală românească în acelea vremi, însemna a face
apostolat)7.
1 C. Mihalache, Un participant la Unirea de la 1 Decembrie 1918, S. Evuţian,
in Orizont, nr. 48/1977, p. 3.
2
A. Codru, Inspector general Sabin Evuţian, în Primăvara Banatului, V, nr.

1/1943, p. 4.
3
C. Mihalache, op. cit., p. 3.
" Ibidem.
5
E. Găvănescu, Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuţian, în
Revista de pedagogie, nr. 711978, p. 8.
6
S. Evuţian, Autobiografie (mss), p. 1.
7
Idem, Alba Iulia în amintirea generaţiei din 1918, în Mitropolia Banatului.
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ln ziua de 14 sept. 1911 şi-a luat în primire catedra şi cu această ocazie îi scrie viitoarei soţii următoarele: „Să mă vezi cu cită plăcere ni.erg
la ore, cu cîtă răbdare, bunătate şi dragoste mă ocup de elevii mei. Le
explic, le citesc părţi utile şi frunwase din lectură, îi duc în mijlocul nnturii, ii pun la treabă in micul nostru laborator, desenăm împreună, le
arăt toate şi îi învăţ de toate. Simt cum. imi fClc loc în sufletul lor şi că
- d rag ... ,.•8 .
l e sznt
Cu sprijinul referentului şcolar, Şt. Jianu, a organizat laboratorul de
chimie şi muzeul de şt. naturale, a organizat excursii cu elevii, a completat biblioteca secţiei pedagogice cu lucrări ştiinţifice şi a introdus în
predarea şt. naturale metoda experimentală, care este o metodă de predare-învăţare în care se foloseşte experimentul cu caracter de investigare, de demonstrare şi aplicare în laborator şi pe terenul agricol 9 , astfel
că la sfîr~itul anului şcolar elevii ştiau să întocmească colecţii, să efectueze disecţii simple şi să execute toate experienţele de fiziologie vegetală şi fizico-chimice necesare învăţămîntului primar 10 .
In procesul de predare a abandonat catedra şi se aşeza într-o bancă
în mijlocul elevilor şi după ce sonda multilateral lecţiile anterioare, fă
cînd continue recapitulări şi generalizări, stîrnea interesul elevilor pentru ceea ce avea să urmeze, fie printr-o bucată de lectură, fie prin discuţii libere asupra unor amănunte din intuiţii, statistici, experienţe şi
excursii, cu scopul de a lega cunoştinţe vechi de cele noi; trecînd pe
neobservate şi firesc la desfăşurarea lecţiei noi, în colaborare cu elevii,
utilizînd metode ~i procedee adecvate ~i efectuînd experienţele necesare.
Se despărţea de elevii săi ca „prieteni '', deplin satisfăcuţi; ei de ceea ce
au primit ca bun spiritual, iar el că a putut oferi din plinul sufletului
său 11 .

In acest timp începe să co:aboreze la presa pedagogică a timpului,
cel mai important articol este „Ştiinţele naturale în şcoala poporală" în
care arată că acest obiect arc o deosebită importanţă în educarea elevilor, deoarece „lnvăţămintul despre natură satisface tuturor soiurilor de
interes pedagogic, singurul care poate duce la scopul întregii educaţii, la
formnrea caracterelor" 12 . El consideră că dragostea faţă de natură zace
în firea poporului nostru, deşi predarea şt. naturale în şcoală este neglijată. El consideră că scopul Fredării acestui obiect ar fi:
a) De-a da cunoştinţe practice indispensabile unui trai independent;
b) De-a face pe elev să înţeleagă legea cauzalităţii şi-a legilor ncslră
mutabile;
c) Imbogăţirea inimii prin pătrunderea frumosului, armoniei şi manifestării de viaţă ale naturii 13 •
Se constată însă că acest scop nu se realizează în şcoală deoarece „i
se dă (elevului) mult şi sec'' şi „pe deasupra teoretic", în loc să se facă
excursii după planuri bine întocmite şi intuiţii directe, unde elevii să
aibă prilejul să contemp:e natura, s-o înţeleagă şi s-o iubească. Numai
Idem, lnceput de carieră. Amintiri (mss), p. 3.
pedagogie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p. 276.
lnceput de carieră ... , p. 3.
nr. 6/1913, p. 89.
1
~ I bid e :11.
1
~ Ibidem, p. 90.

8

9
Dicţionar de
10 S. Evuţian,
1 1 Educatorul,
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~~c:i se explică faptul că
cîţ,iva ani de şcoală nu

elevul care îndrăgea natura „copilaşul acela după
se mai uită cu drag la flori, numai admiră cînte~
cui păsărilor, nici sglobia fluturilor, ci le rupe, le strică, pe fluturi îi
ornoară, iar pe căţelul Burcuş l-a uitat şi aruncă cu pietre după el .. ." 14 •
Consideră că „prea puţine fapte se aduc în şcoala poporală şi nu se
urmăreşte ca elevii să observe, să gîndească, să stabilească asemănări şi
deosebiri, să conlucreze cu învăţătorul"; indicaţii de mare actualitate şj

(lStăzi 15 •
Consideră că rădăcinile răului trebuiesc căutate în planul de învăţă
mînt, în· lipsa laboratoarelor şi grădinilor şcolare, a manualelor, a metodelor de predare şi chiar a controlului învăţămîntului. Consideră că e
bine să dăm elevilor „mai puţine cunoştinţe, dar mai adînci, decît multe

~i atinse numai la suprafaţă
noască şi să-şi apropicze ...

... " Pentru aceasta „elevul (trebuie) să cumediul în care va avea să vieţuiască", prin
cunoaşterea naturii vii, punînd pe elevi să experimenteze ei înşişi.
Grădina şcolară practică el o vede în felul următor: „Semănînd de
pildă mai multe plante pe un soi, în răstimpuri se scoate una, ca să li se
intuiască elevilor anumite stadii ale dezvoltării; un ştiubei (stup) de albine ar fi de mare folos; un frăgar (dud) pentru cultura viermilor de
mătase n-ar strica; iar facerea cuiburilor pentru păsări folositoare să se
împună ... " 16 .
Cu puţin interes şi chibzuială, el consideră că se poate organiza un
laborator apropiat de cel viu al naturii, de tot ieftin. Ca metodă de predare, el recomandă „metodul biologic", care constă în a pune pe individ
în mediul în care trăieşte şi „metoda experimentării", prin care reproducem în mic fenomenele naturale. Experimentarea să se facă gradat,
deodată cu elevii, iar apoi să-i lăsăm singu1i. El recomandă ca anunţarea
lecţiei noi să nu se facă stereotip, ci prin proverbe şi ghicitori, pentru
a trezi interesul elevilor pentru materia care urmează să fie predată;
indicaţii de mare actualitate în predarea cunoştinţelor despre natură. El
rC'<:'ornandă să ne întoarcem „îndărăt la natură" 11 , fapt din care reiese
concepţia sa înaintată de predare pe care o promova, dragostea pentru
obiectul pe care-l preda, precum şi pledoaria pentru a iubi şi cunoaşte
natura.
Aici a colaborat la ziarul „Foaia Diecesană" şi revista „Educatorul",
a pnrticipat activ la manifestările ASTREI si a Reuniunii de cîntări si
muzică. Şi-a dăruit toată puterea de muncă a tinereţii pentru a fău;i
oameni întregi. Considera că nu este suficient să lucrezi constiincios si
(•ntuziast la catedră, ci să desfăşori şi-o susţinută muncă pe tărîm cuit urai. El însuşi a fost un animator cultural în acest colţ de ţară.
ln amintirile sale, vorbind despre Cnransebeş arată că: „ ... Caran-'<'beşul deşi „oraş cu magistrat", era în realitate un orăşel care, ... nu
se deosebea prea mult de com. Lipova, unde (copilărisem) ... era înslt
sediu de episcopie, focarul unei culturi româneşti de vechi tradiţii, centrul graniţei bănăţene a lui Tr. Doda", redută de conştiinţă şi rezistenţă
n;qională, era adică „ceea ce îmi dorisem în idealismul ni.eu, ca temelie
1

1

"

••

Vi
17

Ibidem, p. !J2.
I /JidPm.
I birlcm, p. 95.
I biclem, p. 100.
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şi ambianţă pentru activitatea
... şi orăşelul cu minunatele

pe care (dorea s-o depună). Mi-au plăcut,
lui împrejurimi şi oamenii lui primitori.
Nimic nu-mi era prea mic sau prea puţin" 18 •
La 1 sept. 1913, la moartea distinsului pedagog dr. Petru Pipoş, a fost
transferat în locul său la catedra de şt. pedagogice la Preparandia din
Arad 19 . Activitatea de aici el o consideră că s-a desfăşurat precipitat,
fiind o epocă de mari prefaceri înoitoare. A colaborat la publicaţiile Biserica şi şcoala din Arad. Foaia Diecesană şi Lumina din Caransebe!?,
a reorganizat Şcoala de aplicaţie şi a întocmit „NORI\1ATIV pentru organizarea învăţămîntului practic în şcoala normală", experimentînd cu
elevii metode şi procedee de predare noi în cadrul pedagogiei aplicate:
cursuri în aer liber, predarea scris-cititului după ABC-ul fonomimic, excursii cu diferite scopuri, a ţinut conferinţe publice cu caracter pedagogic, a organizat cu elevii şcolilor secundare din Arad primele unităţi de
cercetaşi în mai 1919 20 • Aici a continuat să publice la presa pedagogică,
cel mai important fiind recenzia abecedarului lui l\ioldovan expusă în
articolul „Cetit-scrisul şi ABC-ul fonomimic al d-lui Iosif J\1oldovan",
în care arată că citit-scrisul este temelia culturii omeneşti, mijlocul prin
care individul asimilează moştenirea spirituală a înaintaşilor şi-o transmite urmaşilor. Cititul şi scrisul sînt acte complexe, procesul acesta avînd
caracter analitico-sintetic, compus din: semne grafice, sunete şi mişcă
rile corespunzătoare2 1 •
Consideră că cea mai potrivită şi naturală metodă de învăţare a citit-scrisului ar fi metoda fonominiică după abecedarul lui Moldovan. Metoda fonomimică este o metodă de predare a scris-cititului preconizată
de pedagogul francez Grosselin. Este o metodă în care se pleacă de la
sunete izolate, produse în mod natural, alese astfel incit obiectul care
le produce să sugereze şi forma literei. Scrierea literelor se face separat
de citire cu 4-5 săptămîni mai tîrziu 22 .
Abecedarul este prima carte de citire a copilului, care are o influenţă hotărîtoare asupra vieţii spirituale a acestuia. Pentru acest motiv
„pedagogul şi artistul trebuie să-şi pună aici întreg sufletul". Abecedarul lui l\1oldovan îmbină scrisul cu cititul după fel ul scriptologiei, păs
trînd ordinea fonomimică: litera tipărită (cetitul) şi litera scrisă (scrisul),
precedate de exerciţii de desen şi dezvoltarea vorbirii. Metoda scriptolegă
este o metodă de învăţămint folosită in trecut în predarea citit-scrisului
Conform acestei metode, elaborată de I. B. Graser, scrierea şi citirea
sînt considerate ca două activităţi inseparabile. Mai întîi se scrie cuvîntul şi apoi se citeşte: se învăţau mai întîi literele mici şi apoi şi cele
mari2 3 , fapt ce îngreuna însu~irea corectă a scris-cititului.
El „îndeamnă la activitate de bună voie" pe copil, deoarece ,,E plină
viaţă pe fiecare pagină, o bogăţie de tablouri interesante din lumea copiilor: toate bucuriile şi toţi prietenii copilăriei lor, necazurile lor treS. Evuţian, lnceput de carieră ... , p. 92.
E. Găvănescu, Un luptător .. . , p. 49.
A. Codru, Inspector general S. Evuţian, p. 5.
S. Evuţian, Cetit-scrisul şi ABC-ul fonomimic al D-lui I. Moldovan, in Biserica şi Şcoala, nr. 9/1917, p. 3.
~ 2 Dicţionar de pedagogie, p. 277.
2 J Ibidem, p. 284.
18

19
20
21
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căloare, nădejdile şi cele mai nlese simţăminte .. ." 24 . Consideră că autorul e un adevărat maestru al citit-scrisului şi desenului, iar manualul

facp cinste literaturii didactice române0ti; fapt din care se poate desprinde concepţia sa înaintată pentru timpul respectiv asupra metodei
de-a învăţa „deodată .~i îndată" citit-scrisul după metoda fonetică.
:\ colaborat intens la ziarul ROMANUL din Arad în perioada 7 noiembrie 1918-28 februarie 1919 în calitate de redactor intern cu probleme de ordin social-cultural, unele cu caracter polemic, ca răspuns la
propaganda foştilor asupritori în străinătate în care căutau să demonstreze inferioritatea noastră culturală. El răspunde cu articolele: Golgota, care a fost reprodus de presa o.rdeleană, Glasul conştiinţei, Orbii,
Inferioritate culturală, Datorie, Nu merit etc. 25 • A participat la Adunarea
de la Alba Iulia, „cetatea amarnicelor suferinţe şi-a marilor nădejdii",
care devenise „cetatea mîntuirii şi-a măririi neamului nostru românesc . .. mrn, ca delegat al Institutului pedagogic ort. român din Arad şi
al ziarului.
De asemenea, a participat la primul Congres al prof. secundari ţinut
la Sibiu în zilele de 19-21 ianuarie 1919, a colaborat la elaborarea primelor planuri analitice şi a condus cursurile cu învăţătorii ţinute la Să
lişte în vara anului 1919' în calitate de profesor de pedagogie.
In colaborare cu Vuia şi Frateş a publicat Carte de citire pentru clasele II-III primară, care a fost bine apreciată de critica de specialitate.
El a redactat bucăţile privitoare la fizico-naturale, cu material concret
din lumea plantelor şi animalelor, care sînt un îndemn la „observarea
,-ieţii"; prin asocierea fiinţei cu mediul său de viaţă. La începutul fiecărui capitol a elaborat o lecţie introductivă, care avea ca scop să stîrnească şi să menţină interesul elevilor. A introdus şi paragrafe cu literă
mică (lectură), care se adresau învăţătorului sau puteau fi folosite şi în
munca comună a învăţătorului cu clasa. Pentru sintetizarea materialului a introdus recapitulări cu litere mari. Lecţiile sînt dispuse pe cicluri,
sînt însoţite de recapitulări, au un pronunţat caracter practic şi sînt ilustrate cu desene şi titluri sugestive ex.: Viaţa unui bob de fasole şi cu
descrieri de experienţe. De asemenea, întîlnim zicători semnificative:
„Cum se căleşte oţelul în foc, aşa se căleşte omul prin muncă". Manualul este valoros, deoarece pune probleme elevilor27 • La 5 iulie 1919 a fost
numit director al Liceului de băieţi „General Tr. Doda" din Caransebes.
Aici a trecut la o muncă de „temeluire" (pionierat) 28 • A organizat ace~t
liceu, impunîndu-1 ca centru cultural pentru întreaga „graniţă bănăţeană".
ln 1919 a contribuit la înfiinţarea „Asociaţiei culturale din Banat", aducînd de la Bucureşti primele manuale româneşti pentru învăţători şi a
înzestrat şcolile secundare din Banat cu biblioteci şcolare.
A înfiinţat o bibliotecă de manuale şcolare la liceu pentru elevii să
raci, de care s-au folosit 25-300;0 din efectivul de elevi, scutindu-i de
o cheltuială în plus. A înfiinţat un atelier de lucru manual, un muzeu de
S. Evuţian, Cetit-scrisul . .. , p. 14.
Idem, Alba-Julia in ... , p. 587.
28 Ibidem, p. 590.
27
Vuia, Evuţian şi Frateş, Carte de cetire pentru clasele II-III primară, Arad,
1926~ p. 2.
8
S. Evuţian, lnceput de carieră ... , p. 4.
2

"

25
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etnografie, a organizat o echipă de dansuri naţionale şi de teatru, pentru
a obţine o dicţie clară şi declamaţii frumoase, o echipă de jocuri şi sport,
o colecţie de diapozitive, precum şi excursii şi propagandă culturală în
satele din jur. De asemenea, a contribuit la organizarea „Cercului didactic" al prof. secundari din Caransebeş, care organiza periodic şezători
însoţite de cicluri de conferinţe. Personal a ţinut conferinţe despre Avram
Iancu, Şt. Jianu, Virgil Oniţiu, Psihologia sentimentelor etc. A redactat
ziarul „Făclia" şi a colaborat la publicaţia „Prietenii ştiinţei" din Craiova. În 1921 a fost numit membru al secţiei şcolare a ASTREI din Sibiu.
La Caransebeş a înfiinţat cohorta de cercetaşi Eftirnie Murgu, observatorul meteorologic şi o baie cu duşuri pentru toate şcolile" 29 .
La 1 aprilie 1923 a fost numit inspector al învăţămîntului secundar
din Regiunea şcolară Timişoara şi apoi inspector general, funcţionînd
în această calitate aproape un sfert de veac, fără întrerupere, pînă la
pensionare la 1 sept. 1935. In această calitate a înfiinţat Muzeul şcolar
al reg. Timişoara, pe care a menţinut-o în primele rînduri în privinţa
realizărilor pe teren şcolar şi a dus o politică şcolară democratică. A îndeplinit funcţia de preşedinte la ASTRA BANAŢEANA de la înfiinţare
la 28 febr. 1938--22 iunie 1947 şi a colaborat sporadic la diferite publicaţii: Buletinul şcolar, Şcoala vremii, Şcoala bănăţeană, Şcoala românească etc., cu articole şcolare şi culturale de reală valoare şi fină analiză.
In articolul O problemă actuală se ocupă de problema „de-a împăr
tăşi fetelor o educaţie 11Wi potrivită vremilor nouă", o „educaţie practică", ce era la ordinea zilei pe atunci. El arată că eleve de naţionalitate
română şi de religie ortodoxă se aflau mai multe în şcolile civile din Caransebeş şi Orşova, ambele ora'jie în fosta graniţă militară; fapt care dovedeşte setea de cultură a femeilor din această parte a ţării 30 •
El pleda pentru o „educaţie practică în spirit românesc-ortodox", de
unde se văd limitele concepţiei sale despre educaţie, dar şi răspunderea
pentru viitorul fetelor ţării. Şcoala spre care gravitau fetele din Banat
era Şcoala normală romano-catolică din Timişoara. El considera că este necesar să se înfiinţeze o şcoală normală greco-orientală de fete din diecesa
Caransebeşului, deoarece o astfel de şcoală lipsea în Banat. El propune
ca Şcoala normală din Caransebeş să se transforme în şcoală de fete,
iar băieţii să fie trecuţi la Şcoala normală din Arad 31 , măsură pe care
o considera că ar corespunde unei necesităţi de ordin cultural.
In articolul Două concepţii de politică şcolară, scris cu prilejul aniversării unui pătrar de la unire, arată care a fost politica şcolară românească în Banat. Pornind de la faptul că românii sînt „singurul popor
care, în urma rezistenţei sale dîrze şi-a putut elupta (păstra) numărul
de şcoale corespunzătoare situaţiei sale numerice în întreg Banatul de
37,40/o din totalul populaţiei. El a avut şi singurele şcoli secundare din
Banat (Şcolile normale de băieţi din Caransebeş şi de fete din Lugoj).
Acest fapt este o dovadă de puternică rezistenţă a poporului nostru ... "32
care n-a putut fi clintită nici de legile şcolare draconice şi nici de prew A. Codru, Jn.<1pector general S. Evuţian, p. 6.
:~ S. Evuţian, O problemă actuală, in Biserica şi Şcoala, nr. 15/1918, p. 14.
Ibidem, p. 15.
32
Idem, Două concepţii de politică şcolară, in .5coala Românească~ nr. 5-6/1D44,

p. 328.
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siunea economică a claselor dominante. El consideră că şcolile noastre
confesionale au fost „Cu adevărat şcoale ale jertf eniciei". Ajunsese la
concluzia că regimul şcolar dinainte de unire s-a caracterizat prin intoleranţă şi şovinism şi printr-o tendinţă tot mai vădită de maghiarizare,
în timp ce politica şcolară românească a fost mai liberală, iar unirea Banatului cu vechea Românie a asigurat tuturor naţionalităţilor oprimate
în trecut, deplină libertate culturală şi şcolară 33 .
A publicat cîteva lucrări cu caracter didactic:
1. Dicţionar român-maghiar în colaborare cu I. Gross;
2. Normativ pentru organizarea învăţămîntului practic în şcoala normală gr. orient. română, Arad 1916;
3. Carte de cetire pentru clasele II-III primară în colaborare cu I.
Vuia şi R. Frates, Arad. 1926;
4. Prof. dr. Petru Pi poş, conferinţă, Arad, 1927;
5. Ştiinţele naturale în şcoala poporală, 1913;
, 6. Cetitul şi scrisul şi ABC-ul fonomimic al dl. Iosif Moldovan,
1917 ş.a.
A redactat ANUARUL Liceului Gen. „Tr. Doda" din Caransebeş pe
anii şcolari I.1920, I.1921, III.1922 întocmite metodic şi conştiincios.
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a unirii Transilvaniei cu vechea Românie a scris articolul Alba Julia în amintirea generaţiei din
1918, iar în manuscris a rămas o lucrare despre gen. Tr. Doda. Pentru
activitatea sa şcolară şi culturală a fost decorat în 1946 cu medalia Meritul cultural pentru şcoală şi i s-a acordat gradaţia de merit. A decedat
la 25 sept. 1977 şi a fost înmormîntat la Timişoara.
Concepţia sa pedagogică şi-a exprimat-o prin cuvintele „In şcoală
am aplicat educaţia integrală, considerînd învăţămîntul ca mijloc al educaţiei, consimţită de elevi" 35 , după cum se vede o concepţie înaintată
pentru timpul său.
După realizarea actului unirii din 1918 el a dus o muncă de pionierat pentru organizarea procesului de educare a tinerei generaţii. Principala problemă ridicată de această organizare este „Adaptarea organizaţiei şcolare la structura sufletească a poporului român" 36 . Concluzia
la care ajunge el este că şcoala trebuie să aibă un ,,caracter naţional", iar
o astfel de şcoală este „pepiniera culturii naţionale". Consideră cc1 „şcoala
românească e chemată de-a contribui la consolidarea statului român
unitar", iar „şcoala de mîine trebuie să ajute la dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale indivizilor" 3î.
A fost „un pedagog de înaltă gîndire şi acţiune" 38 • Inţelegîndu-şi nobleţea misiunii, s-a integrat în ritmul epocii, polarizînd toate strădaniile
sale în ridicarea şcolii de la graniţa de vest a ţării. Oriunde a lucrat şi-a
făcut datoria cu devotament, dragoste şi conştiinciozitate rar întîlnită,
luminînd şi îndrumînd sufleteşte multe generaţii de elevi şi dascăli.
:, 3

Ibidem, p. 3:-JO.
"" Idem, Auto biograf ie (mss), p. 2.
J;, C. Mihalache, Un participant . .. , p. 3.
36
S. Evuţian, Pe cărări noi, în Românul, nr. 24/1918, p. 2.
37
V. Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi
lupta sa pentru unire, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974, p. 172.
38
A. Codru, Inspector general S. Evuţian, p. 6.
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De numele său se leagă cele mai importante acţiuni culturale românesti din Banat în perioada interbelică. El va rămîne ca pildă vie de viaţă
co~sacrată unui ideal cultural mare şi frumos, care a insuflat tineretului o sănătoasă concepţie de viaţă şi întărirea conştiinţei naţionale.

VICTOR DOBRESCU

UN COMBATTANT POUR L'UNION DE 1918 LE PROFESSEUR SABIN EVUŢIAN (1889-1977)
(Resume)

11 est ne le 23 juillet 1889 ă Pecica, dans le departement Arad. dans la famille
d'un prctre, originaire de la region des Monts de l'Ouest. II a suivi Ies cours de
l'ecole primaire dans son village natal et ă Lipova, tandis que pour le gymnase, il
est parti pour Braşov, Oradea et Brad. Ensuite, il a etudie la philosophie ă l'Universite de Budapeste. Apres a\•oir fini ses etudes, il est devenu professeur de
sciences naturelles et de geographie. 11 a commence sa carriere d'enseignant ă !'Institut pedagogique de Caransebeş, en septembre 1911, faisant une veritable carriere
d'ap6tre. Le 1-er septembre 1913, il a ete transfere ă la chaire des sciences pedagogiques de l'~cole normale d'Arad.
Le 5 juillet 1918 ii a ete nomme directeur du Lycee de gar~ons de Caransebeş, ou ii a eu une mission de pionnier.
Le 1-er avril 1923 il a ete nomme inspecteur de l'enseignement secondaire dans
la region de Timişoara et puis inspecteur general, jusqu'ă retralte (en 1935).
11 est mort a 25 septembre 1977 et ii ete enterre a Timişoara.
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ASPECTE ALE VIEŢII ECONOMICE ŞI
SOCIAL-CULTURALE DIN REŞIŢA ILUSTRATE
INTR-UN DOCUMENT DIN ANUL 1927
Către sfîrşitul

deceniului al treilea al secolului nostru la Reşiţa, ca şi
în alte centre industriale, se manifestă deja simptomele unei noi crize
care va zgudui din temelii economia României capitaliste. Imediat după
greva generală de la Reşiţa, din anul 1926, procesul de pauperizare a maselor truditoare de aici este adîncit de efectele nefaste ale inflaţiei, de
restringerea activităţii unor sectoare productive şi de avalanşa concedierilor1.
Situaţia gravă cu care se confrunta Reşiţa în perioada premergătoare
crizei economice dintre anii 1929-1933 reiese limpede dintr-un memoriu
al oficialităţilor oraşului, ce urma să fie prezentat prefectului judeţului
Caraş în toamna anului 1927 2 .
Incă din primele rînduri memoriul lasă să se întrevadă semnele unei
acute crize financiare prin care trecea Reşiţa în acel moment. Insuficienţa fondurilor „criza de numerar", după cum se exprimă autorii memoriului - nu permitea nici măcar executarea unor lucrări de stringentă
necesitate pentru dezvoltarea oraşului cum ar fi: canalizarea şi pavarea
drumurilor, construirea unui spital corespunzător, a unui abator şi a unei
băi comunale. Pe de altă parte, subliniază memoriul, la Reşiţa existau
130 circiume, în timp ce oraşul „în lipsă absolută de izlaz n-are nici o
economie - afară de 30 vaci". Sint consemnate de asemenea, neajunsurile din procesul de învăţămînt, greutăţile întimpinate pe tărîm cultural,
corupţia poliţiei locale etc.
Marea majoritate a locuitorilor oraşului, se specifică în memoriu, o
reprezintă muncitorii, angajaţi ai Societăţiii U.D.R. O parte dintre aceş
tia însă „sînt fără lucru şi fără ajutor", fapt pentru care este solicitată plasarea lor în alte localităţi din ţară unde există locuri disponibile
de muncă.
Vezi în acest sens Ecaterina Cimponcriu, Reşiţa luptătoare, Editura ştiinţi
1965, p. 124, 126; Reşiţa, istorie şi contemporaneitate (Sub redacdr. I. Zahiu, Conf. univ. dr. D. Mareş, Conf. univ. ing. T. Cocirlă),
Reşiţa, 1971, p. 97.
2
Arhiva Muzeului Judeţean de Istorie Reşiţa, nr. inv. 7 861.
1

fică, Bucureşti,
ţia: Prof. univ.
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Prezentăm mai jos textul integral al acestui document care ilustrează
situaţia oraşului Reşiţa în ajunul crizei economice dintre anii 1929-

19333.
IOAN POPA

......

oraşului Reşiţa

Domnului

PREFECT
Oraviţa

Referlndu-nc> la ordinul Domniei Voastre cu Nr. 11 502 prin care aţi convocat pe baza a7·t. 343 al legii pentru uni/ icarea administrativă conferinţa ele azi,
avem onoar<'a a Vă saluta împreună cu delegaţii şi reprezentanţii diferitelor servicii ale judeţului Caraş fn orăşelul nostru unic fn felul său în ţară.
Cu această ocaziune avem onoare a Vă re/era că pentru dezvoltarea oraşului
nostru [care are 18 OOO locuitori din care detrăgfnd puţinii intelectuali, industriaşi
şi comercianţi sint toţi muncitori şi angajaţi ai soc. U.D.R. şi sfnt în astfel de situaţie că momentan nu pot satisface tuturor cerinţelor, deci am avea] nevoie de un
venit extraordinar prin care s-ar putea satisface cerinţele generale ca renovarea
.~t amplificarea apaductulul, canalizarea şi pava:zarea oraşului fntreg, deoarece din
punctul de t•edere sanitar - economic starea actuală periclitează sănătatea locuitorilor.
Orasul no.~tru fn cari" zilnic avem onoarea a saluta intelectuali din ţară şi
străinif.tate, ar trebui să fie un exemplu de oraş modern tngrijit şi provăzut cu
instalaţiuni moderne pe can? azi nu le putem realiza.
!n trecutul n•gim u11r1a1· comuna Recita a fost cu totul neglijată şi din partea
Soci<'tăţii „Rc>ciţa" şi din partea judc>ţului Caraş-Set'<'rin. Cu sumele încasate fn
impozit judeţean şi ta.rC'l<' comunale' de drum prerum .~i taxele pe cîini, au fost
favorizate oraşele Lugoj .~i Caransebeş ale ciiror striizi sint pavate, iar nouă nu
11''-a ajun.<; nici pietrf.~.
Din aceste> motiv<' nni fmprcună cu locuitorii ora.rnlui cu bucurie am salutat
înfiinţarea judeţului Caraş, [deşi la început au /ost unii care au dubitat că o să
fie mai bine, azi fnsii s-au convins dC' contf·arul şi cu mfndrie şi fală putem zici'
rli au ajuns la] o dez11olt(l1·r mat Intensivii a economiei şi care a adus un real
folos locuitorilor din Valea Caraşului şi pjrţile noastre.
Din punrtul de t'C'derr administrativ avC'm nevoie de [ajutorul unei poliţii
corecte, sif1urci .~i nepătată] care oricind să fie în situaţia de a executa dorinţele
fsi ordinele] autorltl'iţilor cl'ntrale şi a apăra interesele tuturor locuitorilor din
()l"QŞ.

Din punctul de vedere sanitar avC'm nevoie de un spital modern aranjat .-:;i
îngri;it cu dormitoare moderne.
Actualul spital existent nu corespunde cerinţelor locale, iar spitalul comunal
în lipsa de aranjament a fost sistat.

In transcrierea documentului s-a utilizat ortografia actuală, păstrîndu-se
unele caracteristici de exprimare specifice epopii in care fusese intocmit.
Memoriul, după ce a fost scris cu cerneală, într-o primă formă, a suportat ulterior
unele modificări. Adăugirile, consemnate cu creionul şi cu cerneală, sînt încadrate
intre paranteze drepte iar expresiile indescifrabile ori cele care lipsesc le-am indicat prin puncte de suspensie.
3

insă

https://biblioteca-digitala.ro

385'

Un document din 1927

Spitalul contencios al oraşului, care a fost construit în anul 1916 din lemne
nu este apt pentru internarea bolnavilor, deci s-a luat iniţiativa pentru construirea
unui nou spital.
Planul şi memoriul s-a înaintat prin MinistC'rul de Interne Consiliului tehnic
superior.
După primirea proiectului vom începe construcţia aşa că avem speranţa că
pînă la toamna anului 1928 îl vom termina. [O dorinţă arzătoare a cărei ltpsă se
simte foarte ar fi edificarea unei băi comunale, adevărat că este o baie a soc.
U.D.R. care însă din cauza mulţimii muncitorilor care o folosesc nu pot ajunge
si nu este loc şi timp pentru folosirea intelectualilor. Tot din punct de vedere
sanitar, ar fi de dorit ca numărul cîrciUmelor, de care avC'm, cu părere de rău, în
Recita 130 să fie redus, căci multe din C'le, pe lingă controlul cel mai sever nu
sînt altcC'va decît cuiburi de baccili şi de diferite boli].
Din punctul de vedere economic avem onoare a Vă comunica, că în general
.\i noi simţim criza ele numerar. Fabricele noastre lucrează redus, iar între locuitorii noştrii multi sînt fără lucru şi fără ajutor. Ar fi de dorit ca locuitorii noştri
lipsiţi de muncii să fie plasaţi în alte localităţi din ţară [unde este lucru sau.
a interveni pe lîngă minister să se facă comenzi la soc. U.D.R.].
Abatorul ora.5ului nu corespunde cerinţelor moderne. !n anul trecut s-a proiectat construirea unui abator cu ajutorul Societăţii „Reciţa", dar ajutorul aşteptat
n-a ajuns pînă azi. Pentru construirea unui abator modern ar fi nevoie de canaliza„e, dar în lipsa acesteia ar trebui construit la periferia oraşului. Dar şi aci este
o pirdică şi anume conducta apaductului nostru nu se extinde pînă la sfirsitul
orasului. In această cauză am cerut un împrumut de Lei 1 OOO OOO dar cu ordinul
I\- r. . .. ne-a fost refuzat.
Ca toate comunele rurale aşa şi oraşul Recita la începutul său ca comună
urbrmă, are greutăţi financiare de întimpinat deoarece populaţia nu cunoaşte încă
sistemul financiar stabilit în legea maximului, iar Societăţile noastre în lipsa de
text precis nu recunosc dreptul oraşului pentru înfiinţarea taxelor şi contribuţiunilor comunale.
După ce concepţia datorinţelor fiecăruia se va cristaliza şi în locuitori se va
înrădăcina dreptul oraşului, atunci situaţia financiară a oraşului se va ameliora,
iar conducătorii săi vor fi în situaţia să, sistemizeze instalaţiunile necesare locuitorilor de azi.
Vă rugăm Domnule!. Prefect să binevoiţi a ne oferi sprijinul D.VoUiStre în
munca noastră ca Recita să se mărească şi să înflorească, devenind şi o grădină
a Tării şi nu numai o maşină.
ln sfîrşit avem onoarea a releva faptul, că oraşul Reciţa în lipsa absolută de
izlaz, n-are nici o economie - afară de 30 vaci. Prin reforma agrară am pierdut
dreptul nostru la izlaz, care a fost folosit de noi deja de 200 ani.
Locuitorii noştrii în lipsă de păşune au vîndut vacile de rasa Siementhal,
înlocuindu-le cu capre, care distrug şi rămăşiţele de izlaz.
In caz dăcă nu se ajută oraşul, peste [puţini] ani [în] împrejurul Reciţei nu
vom mai qăsi decît un pămînt stărp şi astupat.
Deci Vă rugăm Domnule Prefect a lua dispoziţiunile necesare pentru redarea
izlazului nostru.
Drumurile oraşului sînt fn stare mijlocie. Oraşul în ultimul timp întrebuinţează 1/3 din [venitul oraşului] pentru întreţinerea drumurilor şi totuşi se poate
constata, că au încă mare nevoie. Ar fi de dorit ca şoseaua naţională Bocşa-Reciţa
să fie lărgită la Km. . . . .
Cauza culturală suferă foarte mult din lipsa de edificii. !n şcoala primară ~;i
şcoala medie de fete asistă un sistem de 112, care este de favorul învăţămîntului.
Este de dorit ca edificiul şcolar din strada Mihai Viteazul care s-a început
înainte de război să fie terminat pentru care am şi rugat pe D.V. Dle Prefect şi pe
Dl. . . . ca să intervină locului în drept. Şi avem ferma convingere, că cu intervenţiile D. Voastre dorinţa noastră va fi realizată.
Acestea sînt dorinţele noastre cele mai arz'itoare pentru a căror înfăptuire Dle
Prefect Vă rugăm să ne daţi binevoitorul Dv. sprijin.

Reci\a la ... septembrie 1927
Secretar

S. indescifrabil
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ASPECTS DE LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIAL-CULTURELLE
DE REŞIŢA ILUSTRES DANS UN DOCUMENT DE L'ANN:EE 1927
(Rezume)

A l'automne de l'annee 1927 Ies officiels de la ville de Reşiţa ont redige un
memorandum qui suiva etre presente au prcfet du departement de Caraş.
Ce document releve la situation gra,·e a\·ec qui se confrontait Reşiţa a la
veille de la crisc C:'conomique des annecs Ei'.:!9-1933.
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CITEVA DOCUMENTE PRIVIND MIŞCAREA
MUNCITOREASCĂ ŞI CO,MUNISTA LA ANINA
IN ANII CRIZEI ECONOMICE
In timpul pregătirii volumului de documente „Pagini de
luţionară caraş-severineană"", colectivul de redactare a avut

istorie revo-

în vedere ca
cel puţin toate documentele deţinute de Filiala Arhivelor Statului din
Caransebeş referitoare la tema tratată să fie depistate, transcrise şi eventual cuprinse în volum.
Unele cercetări făcute în anul 1983 au scos la iveală două dosare destul de importante, cuprinzînd informaţii privind mişcarea muncitorească
şi comunistă de la Anina din aniii 1929 şi respectiv 1932-1933.
Un prim grupaj de documente, mai bine zis un fragment de dosar,
se referă la mişcarea grevistă şi revendicativă de la Anina din anul 1929,
cînd între reprezentanţii muncitorilor mineri şi Societatea U.D.R. se purtau tratative pentru încheierea unui nou contract colectiv de muncă.
Muncitorii mineri acordau o atenţie deosebită tratativelor dintre reprezentanţii lor şi ai patronilor, deoarece încă din anul 1928 Societatea
U.D.R. a încercat să înlocuiască contractul colectiv de muncă cu un regulament de muncă şi asupra muncitorilor mineri, însă conferinţa regională a minerilor de la U.D.R. s-au opus acestei intenţii1. La 1 mai 1929
expira vechiul contract colectiv de muncă al minerilor din Anina, Doman, Secul, Ocna-de-Fier ş.a. care fusese în cîteva rînduri ignorat de
Societatea U.D.R. Aceasta în mod unilateral a trecut la concedieri şi reduc0ri masive de salarii.
Muncitorii ştiau că Societatea U.D.R. va recurge la noi manevre, că
va încerca să ofere cit mai puţin şi să pretindă din ce în ce mai mult de
la muncitori. Spiritul de solidaritate muncitorească al muncitorilor mineri
a ieşit încă odată în evidenţă cu ocazia zilei de la 1 mai 1929, cînd - în
condiţiile interzicerii oricărei întruniri şi măririi efectivelor de jandarmi şi armată, la Anina s-au adunat în pădurea de lingă localitate circa
6-7 OOO oameni. Deputatul socialist Eftimie Gherman, care era şi secretarul Uniunii minerilor a intervenit la autorităţi şi li s-a permis muncitorilor să se întoarcă în oraş în coloane compacte, demonstrînd cu fanfora sindicatuluF.
Autorităţile au urmărit cu mare atenţie desfăşurarea tratativelor pentru încheierea noului contract colectiv de muncă. Alertate de fermitatea
Ludovic Bathory, Greve şi revendicări ale muncitorilor de la Socitatea „Uzinelur de Fier şi Domeniile Reşiţa" în anul 1929, în Banatica IV, 1979, p. 388.
2
Ibidem, p. 395.
1

https://biblioteca-digitala.ro

C.

388

Brătcscu

apărării

propriilor drepturi acestea au cerut informaţii sigure asupra nude muncitori sindicalizaţi şi eventual numărul comuniştilor din
Anina. ln perioada crizei numai la Anina acţionau trei sindicate ale muncitorilor metalurgişti, mineri şi constructori1, cu peste 2 500 membri.
Dintr-un raport al Parchetului Tribunalului Caraş înaintat la 5 iulie
1929 ministrului de justiţie reiese că la Anina erau mai mulţi sim:~C\ti
zanţi comunişti, care însă nu aveau un sindicat propriu, ci erau ,,a bsnrbiţi în masa celorlalţi lucrători" 4 •
în zilelele de 13-14 mai 1929 s-au purtat tratative pentru reînnoirea
contractului colectiv de muncă. în condiţiile în care scumpetea atinsese
cote necunoscute pînă atunci. Principalele pretenţii ale muncitorilor mineri au fost: mărirea salariilor cu 300/0 la toţi muncitorii, C1cestea urmînd
să fie revizuite din trei în trei luni în funcţie de preţ urile de pe piaţă;
acordarea concediilor conform legii. iar în cazul cind muncitorului nu i
se acordă concediul, patronul să plătească o despăgubire egală cu dublul
sumei ce s-ar cuveni pe timpul concediului; aprovizionC1rea cu alimente ş.a.
Dintr-un raport al Centrului de siguranţă Anina întocmit la 27 iunie
1929 care relatează modul de desfăşurare a tratati\'elor, rezultă că Societatea U.D.R. a admis doar cîteva dintre pretenţiile muncitorilor 5 . A
fost nevoie de intervenţia comisiei de arbitraj de pe lingă Tribunalul Caraş care a hotărît ca muncitorilor să li se mărească salariile cu 30/0 şi tuturor categoriilor de muncitori să li se acorde concediu conform legii".
S-a respins însă cererea ca s~tlariile să fie revizuite periodic. Tribunalul
Caraş a stipulat şi necesitatea ca Societatea U.D.R. „să se străduiască
fără a fi obligatli" de a apro\'iziona muncitorii cu alimente prin magazinele proprii7.
Din acelaşi raport al Centrului de siguranţă Anina se desprinde şi
faptul că greva proiectată pentru 24 iunie 1929 a fost amînată de conducerea oportunistă a sindicatelor din Anina de teama concedierilor'!,
iar într-o telegramă din 24 iunie 1929 se adaugă la acest motiv şi teama
că Societatea U.D.R. îi va obliga pe grevi!jti să clibC'reze locuinţele închiriate de la aceasta 9 .
Pentru a cunoa~te starea de spirit a muncitorilor forestieri din Anina
prezintă importanţă raportul Centrului de siguranţă Anina din 28 mai
1929 înaintat Parchetului Tribunalului Cara!j, referitor la greva declanşată la 27 mai de cei 333 muncitori de la fabrica de cherestea Anina,
cărora în ziua următoare li s-au adăugat ~i cei 400 muncitori de pădure
ai Societăţiii U.D.R. din zona Anina 10 • Declanşarea grevei trebuie cău
tată în nemulţumirile cauzate de reducerea salariilor acestora cu 1030'l/0 la începutul anului 1929, în refuzul categoric al Societăţii U.D.R. de
a trata cu muncitorii şi a le satisface doleanţele. La 29 mai 1929 postul de
jandarmi Anina informa autorităţile superioare că „în cazul că greva
mărului

3

Arh. St.

Caransebeş,

fond Parchetul Tribunalului

Caraş,

dos. 28/1929, fila 29.

• Idem, fila 20.
5 Idem, fila 5.

8

Ibidem.
Ludovic Bathory, op. cit. p. 396.
8
Arh. St. Caransebeş, Parchetul Tribunalului Caraş, dos. 28/1929, f. 5.
9
Idem, fila 12.
10 Idem, fila 16.
7
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muncitorilor silvici va mai dura 6-8 zile se va declara grevă şi de muncitorii mineri din Anina, probabil şi de cei din Doman-Secul" 11 • Greva
acestora a durat pînă la 3 iunie 1929, o parte din pretenţiile muncitorilor
fiiind satisfăcute. Muncitorilor de la fabrica de cherestea li s-au majorat
salariile cu 20 lei pe zi 12 .
In tot cursul anului 1929 au persistat agitaţiile în rîndul muncitorilor
din uzinele şi exploatările Societăţii U.D.R., aceasta recurgînd la diverse
manevre pentru a lovi în interesele muncitorilor. Cu toate că Societatea U.D.R. îşi luase angajamentul în faţa Comisiei de arbitraj de pe lingă
Tribunalul Caraş că va respecta prevederile contractului colectiv de
muncă şi Legea minelor, postul de jandarmi Anina constata la 24 septembrie 1929 că aceasta recurge la concedierea anumitor muncitori, pe
care apoi îi reprimeşte la lucru, anulîndu-li-se însă dreptul la concediul
cu plată care li se cuvenea 13 . Agitaţii mari se înregistrau şi în rîndul
muncitorilor care se înscriseseră să plece în Franţa pentru a lucra la minele din acea ţară 1 4.
Un alt grupaj de documente în cea mai mare parte inedite se referă
la descoperirea strînselor legături ale comuniştilor din Anina cu cei din
Timişoara, legături stabilite încă din toamna anului 1928 cînd organizaţia Blocului Muncitoresc-Ţărănesc a ţinut o întrunire electorală la Anina,
la care a participat şi comunistul Coloman Miller din Timişoara împreună
cu alţi simpatizanţi comunişti1 .
La începutul lunii februarie 1933, cînd întreaga ţară urmărea marile
acţiuni antiguvernamentale şi revendicative ale muncitorilor ceferişti şi
petrolişti a fost descoperită prin intermediul unui trădător întreaga organizaţie comunistă din Anina, fiind arestaţi 19 muncitori în vederea cercetării lor.
Din documentele întocmite de organele de siguranţă, din declaraţiile
celor anchetaţi rezultă următoarele:
1. In lunile septembrie-octombrie 1932 au fost trimişi din Timişoara comuniştii Fodor Ştefan şi Megyeri Ştefan pentru a canaliza pe fă
gaşul luptei revoluţionare muncitorimea din Anina, nemulţumită din
cauza reducerilor de salariu şi a schimburilor de lucru, atît în Anina cît
şi în celelalte centre industriale din raza Societăţii U.D.R. Aceştia au fost
arestaţi la începutul lunii octombrie 1932; intrînd în greva foamei şi
setei nu au făcut nici o mărturisire 16 . Din declaraţia lui Zahalka Alfred
reiese că cei doi intenţionau să constituie o organizaţie a Blocului muncitoresc-ţărănesc la Aninat 7 •
2. La 3 octombrie 1932 a sosit la Anina o curieră comunistă din Timişoara care adusese 500 de manifeste, dar aflînd de arestarea celor doi
comunişti a ars manifestele în cîrciuma lui Zahalka Alfred1s. Prin intermediul unui alt comunist din Timişoara la Anina au ajuns şi au fost
citite publicaţii şi cărţi comuniste, cit şi o circulară privind pregătirea,
5

Idem, fila 17.
Idem, fila 14.
13 Idem, fila 2.
14 Ibidem.
15
Idem, fond Parchetul Tribunalului Caraş, dos. 25/1933, f. 24.
16
Idem, fila 12.
17 Idem, fila 24.
28 Ibidem.
tt

12
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conducerea luptelor muncitorilor şi funcţionarilor şomeri,
la 9 noiembrie 1932 de Congresul general al sindi-

întocmită şi difuzată

catelor unitare 19 •
3. Pentru a putea ţine legătura cu alte organizaţiii comuniste din ţară,
nucleul comunist din Anina a primit cerneală simpatică şi un cifru, utilizate mai apoi de autorităţi drept corpuri delicte în susţinerea vinovă
ţiei celor arestaţi şi aderenţei acestora la o organizaţie comunistă 20 •
4. ln luna ianuarie 1933 s-au refăcut legăturile cu organizaţia comunistă din Timişoara „cind la Anina se înregistrau nwri nemulţumiri în
ceea ce priveşte contractul colectiv de muncă" 21 . Aici au sosit trei comunişti care au ţinut conferinţe, în casele unor comunişti localnici şi într-o
c?.să părăsită din pădure, au luat măsuri organizatorice şi au stabilit un
plan de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a clasei muncitoare din Anina. In scurtul timp avut la dispo?.iţie pînă la arestarea întregului nucleu comunist din Anina s-a reuşit să se constituie un comitet
din bărbaţi de încredere, reprezentînd fiecare puţ de mină şi chiar muncitori de la fabrica de cherestea şi tăietori de lemne, cu sarcina ca fiecare să „dştige mai mHlţi aderenţi în mişcarea comunistă" 22 , s-a hotărît
ca membrii nucleului comunist să participe la adunările şi întrunirile organizate de sindicatul social-democrat cu scopul de a „cere de lucru de
la Societatea U.D.R. (şi) leafă mai m.are" 23 , de a urgenta hotărîrea Curţii
de Casaţie din Bucureşti în privinţa contractului colectiv de muncă 24 • In
şedinţele clandestine care au avut loc în primele zile ale lunii februarie
nucleul comunist din Anina a fost informat despre modul cum s-au desfăşurat acţiunile greviste şi revendicative de la Iaşi, Buhuşi, Ploieşti şi
Bucureşti, din perioada 28 ianuaril'-2 februarie 1933 25 conduse de comunişti, cerindu-le acestora ca să influenţeze muncitorimea pentru a face
demonstraţie ~i gre\"ă, dacă hotărirea Curţii de casaţie nu va satisface
doleanţele îndreptăţite ale muncitorilor. Revelatoare în acest sens este
dC'daraţia unuia dintrP cei arestaţi privind intenţia de organizare şi acţiune comună a tuturor muncitorilor; „toţi muncitorii atit de la mină
cit şi de la pădure şi alte a.rploatări sâ fim prevăzuţi în acel contract,
să cerem drepturile ClVtLte in trecut cu: bonificaţie de lemne pentru familie> etc. ~"i in cazul cel nu ni se vor da să facem propagandă pentru intrarea în grevă; în timpul grevei oratorii să fie înconjuraţi şi să nu lăsăm
sii.-i arest'P:P":?r..
:\reslcffca acc·stora şi cercetările care au avut loc în lunile februariemartie Hl33 au determinat instanţele judiciare militare şi civile să tragă
concluzia că aceştia „au făcut parte dintr-o asociaţie clandestină şi subversivă cu porniri contrarii ordinei sociale actuale şi că din fel ul cum au
organizat nuclee comuniste rezultă că au avut legături cu organizaţiile
l!l

Idem, fila 25.

co Idem, fila 12.
:!I
22
23
:! 4

25
26

Ibidem.
Idem, fila
Idem, fila
Idem, fila
Idem, fila
Idem, fila

27.

26.
29.
32.
30.
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Pe trei din cei 19 muncitori din Anina, arestaţi pentru aderare la o
„asociaţie clandestină" comunistă Consiliul de război al Diviziei I Infanterie Timişoara i-a condamnat la 9 iunie 1933 la cîte un an închisoare,
aceştia ispăşindu-şi pedeapsa la Penitenciarul Văcăreşti, ceilalţi fiind eliberaţi după cercetări. Abia la 10 ianuarie 1934 Tribunalul Caraş aprobă
punerea în libertate provizorie a celor trei comunişti din Anina, instanţele de judecată constatînd că decizia de condamnare dată de Consiliul
de Război din Timişoara nu trebuia aplicată acestora, datorită faptului că
acţiunile lor s-au petrecut în afara zonei de exercitare a stării de asediu,
iar în conformitate cu legea Mîrzescu, acţiunile politice ale acestora trebuind judecate de Tribunalul Caraş.
Acţiunile politice şi revendicative ale muncitorilor din Anina desfă
şurate între anii 1929-1933 s-au înscris în şirul de acţiuni desfăşurate
în întreaga ţară la îndemnul şi sub conducerea Partidului Comunist
Român, a elementelor înaintate din rîndul Partidului Social-DemoC;rat,
dovedind maturitatea conştiinţei lor revoluţionare, aderenţa la ideile
înaintate ale epocii, spiritul de solidaritate şi luptă comună cu muncitorii din întreaga ţară împotriva exploatării.
CONSTANTIN BRATESCU

QUELQUES DOCUMENTS CONCERNANT LE MOUVEMENT OUVRIER
ET COMMUNISTE AUX MINES D'ANINA PENDANT LA CRISE
ECONOMIQUE
(ResumeJ

La presente etude met en evidence l'ampleur des actions de revendication des
mineurs d'Anina, enregistrees pendant la crise economique, actions declenchees
afin de determiner une amelioration des conditions de vie de cette ca,t;egorie de
travailleurs. L'etude presente, en meme temps, le mouvent greviste de 1929 dont
Ies elements actifs ont cte Ies ouvriers forestiers d'Anina.
On met en voleur aussi Ies relations bien stables etablies entre Ies communistes de Timişoara et ceux d' Anina, qui ont essaye d'organiser de nouveaux
noyaux communistes et de developper des actions de propagande communiste pendant Ies annees Hl32-1933.

21

Idem, fila 42.
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DIN PRESA STRAINA A ANULUI 1940 DESPRE
REGIMUL ANTONESCU ŞI OCUPAŢIA
HITLERISTA A ROMÂNIEI
Ascensiunea militară a Germaniei hitleriste şi gravele înfrîngeri suferite în Franţa şi Anglia au determinat o regrupare în sînul cercurilor
conducătoare din România. Adepţii orientării tradiţionale franco-engleze
şi-au pierdut treptat poziţiile, iar la 6 septembrie 1940 puterea a fost
luată de generalul Antonescu şi legionari. In a doua decadă a lunii octombrie au intrat în ţară primele divizii ale armatei hitleriste în calit<ltc
de „Misiune militară" pentru instruirea armate române. Era numai un
pretext, în fond amplasarea unităţilor germane în apropierea Capitalei,
în regiunea Văii Prahovei şi în principalele centre industriale ale ţării
semnifica ocuparea militară a ţării sub o formă deghizată.
Noua situaţie politică a României nu a scăp<lt nici presei străine, indiferent de orientarea ei, care cu unele inexactităţi şi inadvertenţe a reliefat adînca nemulţumire a poporului român, starea de ostilitate faţă de
trupele hitleriste care mai tîrziu se va trnnsforma în insurecţia naţio
na!{1 antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944.
Astfel, ziarul american New York Times din 11 octombrie 1940 relatînd despre măsura preşedintelui Rooswelt de a bloca 100 OOO OOO dolari
depozitaţi ele guvernul român prec<'dent, apreciat ca fiind o măsură similară nltor ţări care au fost ocupate ele Germania. „Ordinul preşedintelui
este considerat ca însemnînd că Statele Unite consideră România ca ţară
ocupaU1, pentru că deşi soldaţii germani au intrat în ţară cu consimţă-
mîntul Homâniei, nu urmead1 că poporul român i-ar fi acceptat afară
de cazul cînd ar fi fost forţaţi'".
Ziarul american Christian Science Monitor din 12 octombrie 1940 îşi
informa cititorii că statul major al Misiunii militare germane în România
a sosit în Bucureşti ~i considera ca semnificativ faptul că presa românească nu a publicat nici o ştire referitoare la sosirea trupelor hitleriste,
iar la primire în Gara de Nord erau numai legionari şi membri ai coloniei germane de aicF. Acelaşi ziar, din aceeaşi zi, 1·eferitor la pătrunde
rea armatei germane în Homânia scria: „Ea va fi supusă unui procedeu
rafinat de jaf sistematic" căruia toate ţările ocup<llC' de Hitler trebuit' s:t
se supună. Bogăţiile şi resursele ei sînt în întregime la dispoziţia Germaniei. Şi fiind o poziţi<' înaint<ltă a cunoscutului „Drang nach Osten" gerArlli':clc Statului Bucureşti, fond. Ministerul Propagandei Naţionale, Sen·iciul Presa externă, ds. nr. 1 162, f. 23.
2
I bir/ <'m, f. 24.
1
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man România va deveni mai devreme sau mai tîrziu un cimp de luptă.
Capitularea ... nu înseamnă pace 3 . Ziarul New York Times, din 24 octombrie 1940, relata într-o telegramă a corespondentului său din Istanbul
despre „nemulţumirea crescîndă a populaţiei faţă de ocupaţia germană.
Se observă lipsa de alimente şi preţurile se urcă mereu. Nemulţumirea
este în special evidentă în rîndurile armatei care nu-şi ascunde ura faţă
de germani"~.
Christian Science Monitor din 27 octombrie 1940 referitor la aceeaşi
urcare de preţuri şi nemulţumire a populaţiei, într-un articol al unui corespondent al său scria: „nemulţumirea crescîndă a populaţiei care speriată de sărăcie şi preţuri ridicate e mai uşor influenţată de ... comunişti.
ln România ... experţi comunişti înlocuiesc pe membri locali ai partidului în răspîndirea manifestelor" 5 . Tot ziarul Christian Science Monitor
dar din 22 noiembrie 1940 cu ocazia vizitei lui Antonescu Ia Berlin în
22.XI.19-10 scria: ,.Noua ordine a ajuns în ţara lor sub formă de tancuri,
avioane ~i tunuri, le-a luat pămîntul, le-a împrăştiat armata, a pus mina
pe petrol şi liniile lor de apărare, a impus controlul asupra căilor ferate
~i a pornit la achiziţionarea pîinii şi a untului lor". Vizita, opinia ziarului
va confirma dezastrul pe care-l reprezintă nazismul pentru toate ţările
supuse Germanici". Dar ţara lor este ocupată de străini, străinii ii dirijează politica, bogăţiile ei se scurg peste graniţă, iar poporul este sărăcit
şi umilit. Astăzi ţara arc mai mică importanţă ca factor internaţional dedt acum 50 de ani"G.
Referitor la rezistenţa şi lupta poporului român în frunte cu comuniştii, ziarul iugoslav Politika din 15 decembrie 1940 reluînd o telegramă
a agenţiei Şt'efani anunţa arestarea unui mare număr de comunişti atît
la Bucureşti cit şi in ale oraşe din ţară. Intre c0i arestaţi se afla ::;;i un
nurc număr de materiale de propagandă comunistă. Arestările au fost
prilejuite de aniversarea demonstraţiei „comuniste" din 13 decembrie
1918. Ziarul iugoslav Jutarrzji List, din aceeaşi dată, reluind agenţia Şte
fani arată că „Autorităţile au făcut toate pregătirile necesare în vederea acestor arestări, in cea mai mare taină ... ''. Percheziţiile la comuniştii arestaţi au dus la descoperirea unei foarte importante proclamaţii
comuniste în care poporul era chemat la acţiuni pentru răsturnarea guvernului"7.
Corespondentul din Sofia al ziarului New York Times scrie la 21 decembrie 1940: „m-am convins în cursul unei vizite făcute recent de întinderea sabotajului din această ţară. Lupta se dă între abilitatea germană
şi iscusinţa şi îndrăzneala sabotorilor, posibil ... comunişti. Accidentele
de cale ferată se ţin lanţ ca şi incendiile din regiunea petrolieră" 8 •
La 23 decembrie 1940, tot ziarul New York Times relata într-o corespondenţă din Belgrad, că în România se comit zilnic acte de cruzime de
către legionari cele mai multe contra evreilor. Asasinii lui Iorga se plimbă
nestingheriţi şi-şi continuă activitatea politică. Referitor la starea de spi3

Ibidem, f. 28.
• Ibidem, f. 37.
& Ibidem, f. 40.
8
Ibidem, t. 120.
7

Loc. cit., fond 1 E, ds. nr. 1 131. Presa iugoslavii.
Arhivele Statului Bucureşti, fond. Ministerul Propagandei Naţionale, Serviciul
Presa strdind, ds. nr. 1 142, f. 137.
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rit din armata română se scria: „Aproape toţi ofiţerii superiori romani
sînt antigardişti" şi că „cca mai mare parte din armată a rămas antigermană"9.

În revista săptămînală despre situaţia internaţională acelaşi ziar din
29 decembrie 1940 se spuneau următoarele despre România: „germanii
au preluat România haotică (referire la cedările teritoriale) ale cărei bogăţii naturale joacă un rol important în economia de război a Germaniei.
După dezmembrarea României şi a abdicării regelui, primele trupe germane au intrat în ţară la 8 octombrie 1940 (în realitate 1O octombrie
n.a). Prezenţa lor însă nu a împiedicat întinderea sabotajului în regiunea
petroliferă, la căile ferate. şi în porturi. In aceste condiţii este u1or de
înţeles de ce germanii ... doreau de mult timp să transforme România într-o marionetă a lor" 10 .
Peste 4 ani presa străină va scrie elogios despre acţiunea curajoasă a
poporului român care sub conducerea P.C.R. a înfăptuit istoricul act de
la 23 August 1944.
ION

ŞERBA.N

AU SUFET DE PRESSE ETRANGtRE DE L'ANNEE 1940
APROPOS DU REGIME D'ANTONESCU ET L'OCCUPATION HITLJ!RISTE
DE LA ROUMANIE
(ResumeJ

L'arrivee au pouvoir du regime du general Antonescu et des Iegionnaires a
reprezente une involution dans la vie politique de l'etat roumain. Contre ce regime
se sont apposes des forces politiques, democratiques, antifascistes, conduites par
le Parti Communiste Roumain.
La presse etrangere de l'annee 1940 met en relief Ies consequences pour la
Roumanie de l'instalation du regime de !'Antonescu et de l'occupation de la Roumanie par l'armee hitlerienne. ainsi que la resistance, sous diverses formes, contre
le regime, pour une Roumanie libre et independante.

9
10

Ibidem, f. 138.
Ibidem, f. 142.
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ISTORIA CULTURII

INSEMNĂTATEA CRONICII ROMANEŞTI A LUI

GHEORGHE BRANCOVICI
DATE DIN MANUSCRISE INEDITE
Cronicarul Gheorghe Brancovici a fost un nedreptăţit al istoriei; cu
mici excepţii, cei care şi-au îndreptat preocupările asupra vieţii şi activităţiii sale l-au năpăstuit, calificîndu-1 drept intrigant, aventurier, om
lipsit de scrupule, iar opera sa considerînd-o fără nici un fel de valoare.
Dealtminteri, prigonit a fost şi de contemporani; din cei 66 de ani ai vieţii
sale, 21 i-a petrecut în închisoare habsburgică, pentru ideile şi patriotismul său. în ce ne priveşte - şi în cele ce urmează vom încerca să o
dovedim - îl socotim un mare patriot, un vajnic apărător al ortodoxiei
transilvane şi un cronicar româno-sîrb de seamă.

*
I. Vi aţa şi activitate a. Gheorghe Brancovid s-a născut la
Ineu (j. Arad), în 1645, dintr-o familie de ostaşi şi de clerici. Înaintaşi ai
săi au luptat în oastea lui Mihai Viteazul, în corpul comandat de Giurgi
Raţ, cu care se şi înrudeau, iar fratele său mai mare, Simeon, călugărit la
mănăstirea Comana, în Ţara Românească, sub numele de Sava, a ajuns,
în 1656, mitropolit al Ardealului.
Educaţia şi-o face pe lingă fratele său, la Ineu şi Alba-Iulia, reuşind
ca în scurt timp, datorită şi calităţilor naturale, să-şi însuşească nu mai
puţin de şapte limbi: româna, sîrba, turca, maghiara, germana, latina şi
slava veche. Dintre toate, româna o cunoştea cel mai bine; probabil din
acest motiv, deşi sîrb de origine, era considerat român de contemporani.
După serviciile pe care le-a îndeplinit Gheorghe Brancovici unor state
sau unor popoare, istoricii i-au împărţit activitatea în trei etape: cea ardeleană (1663-1680), cea românească (1680-1689) şi cea sîrbească
(1690-1711 ).
ln cea dintîi, el s-a găsit în slujba principelui Transilvaniei, Mihail
Apafi, însărcinat fiind cu treburi externe, îndeosebi la Poarta otomană.
La numai 18 ani serveşte de tălmaci de limbă turcă unei solii ardelene
la sultan; apoi, mulţi ani la rînd, tot ca tălmaci şi ca locţiitor al unor capuchehaiele şi, în cele din urmă, chiar capuchehaie a Transilvaniei la
Poartă (1675-1677). Pentru realele servicii aduse principelui a fost dă
ruit cu o mică moşie la Vinţul de Jos. Dar persecuţiile religioase ale lui
Apafi împotriva românilor ortodocşi din Transilvania şi mai cu seamă
împotriva fratelui său, mitropolitul Sava, îl îndepărtează pe cronicar dr->
principe şi-l face să se apropie de imperiali.
https://biblioteca-digitala.ro
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In 1667, îl însoţeşte pe fratele său Ia Moscova, unde caută ajutoare, în
special intervenţii ale ţarului pentru biserica ortodoxă ardeleană, de unde
însă se întorc doar cu neînsemnate ajutoare materiale.
In 1673 are loc încheierea unei curioase convenţii scrise între Gheorghe
Brancovici şi domnul Ţării Româneşti, Grigore Ghica, prin care cel din
urmă se obligă să apere biserica ortodoxă din Transil\Tani8 şi că va avea
în mare cinste familia Brancovici. E un act deosebit în felul său, nemai
întîlnit în diplomatica românească, obţinut, fără îndoială, datorită prestigiului de care se bucura în lumea ortodoxă şi mai 8les între români mitropolitul Sava.
Acum ia naştere în mintea celor doi fraţi ideea eliberării popoarelor
balcanice de sub turci şi a creării unui stat sîrbesc independent, în fruntea căruia să se afle Gheorghe, ca urmaş - cum se dădea - al vechii
dinastii Brancovici. ln favoarea planului lor sînt cîştigaţi parţial şi imperialii, care însă îşi urmăreau în primul rînd interesele proprii.
In 1678 şi 1679, persecuţiile autorităţilor transilvane împotriva bisericii ortodoxe şi a capilor ei se intensifică, devenind insuportabile. Mitropolitul Sava caută să se refugieze în Ţara Românească, dar, în februarie
1680, este prins la Braşov, închis şi judecat. I se aduc tot felul de învinuiri plăsmuite, după care este destituit şi întemniţat. Gheorghe este închis şi el şi torturat să părăsească ortodoxia, dar, ca şi fratele său, rezistă tuturor presiunilor. Scapă din închisoare, mituind temnicerii cu o
mie de florini şi, la sfatul fratelui mai mare, fuge, în toamna anului 1680,
în Ţara Românească. După cum se ~tie, la scurtă vreme după aceasta,
mitropolitul Sava, în urma caznelor la care a fost supus, a murit.
Gheorghe Brancovici este bine primit la curtea Ţării Româneşti de
domnul Şerban Cantacuzino. Aci se împrieteneşte cu doi din marii căr
turari şi oameni politici ai vremii, stolnicul Constantin Cantacuzino şi
Constantin Brîncoveanu, în casele şi în bibliotecile cărora îşi găseşte
el un căutat refugiu. De aci îşi strînge bogatele informaţii care-i vor servi
la redactarea celor două cronici şi a operei sale de conţinut religios.
Activitatea din etapa a doua, cea zisă valahă sau românească, se caracterizează în primul rînd prin latura sa culturală, dar şi prin cea diplomatică şi politică. Acum găseşte cronicarul răgazul necesar alcătuirii
cronicii româneşti şi a lucrărilor bisericeşti. O dovedesc urmele lăsate
de el în faimoasa bibliotecă a stolnicului, îndeosebi prin „ex libris"-urile
sale de pe unele cărţi de istorie.
Politic, Brancovici este în tot mai strînse legături cu imperialii. În
1683 este ridicat la rangul de baron al regatului maghiar, iar în 1688,
la cel de conte al imperiului. Pe linie diplomatică este de două ori trimis
la Viena ca sol al lui Şerban Cantacuzino, care, se ştie, şi el urmărea eliberarea popoarelor balcanice de sub turci şi independenţa ţării sale. Intr-unul din drumurile sale spre Viena,Brancovici ia legătura cu sîrbii
răsculaţi din Banat în vara anului 1688 şi cu conducătorul lor, Novac
Pctrovici, care va deveni unul din apropiaţii săi.
În aprilie şi mai 1689, Gheorghe Brancovici începe recrutarea de ostaşi in numele împăratului Leopold, pentru războiul împotriva turcilor,
acţiune în care era îndeaproape urmat şi ajutati de căpitanul bănăţean
amintit. lmpreună cu 800 de oameni strînşi din Ţara Românească, cu
aprobarea tacită a domnului ţării, se îndreaptă spre Orşova, de unde trihttps://biblioteca-digitala.ro
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mite o proclamaţie către sîrbii sud-dunăreni, pe care-i cheamă la răs
coală. El însă nu trece Dunărea, ceea ce a constituit o mare greşeală tactică. Ba mai mult, de teama turcilor şi pentru că imperialii nu sosiseră
la vreme, se retrage la Tismana; pe drum, mare parte din oaste se împrăştie.

ln toamna aceluiaşi an, principele Ludwig de Baden, învingător al
turcilor la Niş, îl invită pe Brancovici să se prezinte la el, la Cladova.
Acesta soseşte, însoţit de o mică suită. Socotit de acum incomod pentru
imperiali şi chiar periculos, este arestat şi trimis la Sibiu. De ac~, în
iunie 1690, ajunge, sub escortă, la Viena. Era evident că interesele imperiului habsburgic nu mai consunau cu planurile lui Brancovici, de
fiinţare a unui mare stat sîrbesc independent, în sudul şi în nordul Dunării.

lncepe etapa a treia, cea sîrbească, din viaţa cronicarului, petrecută
în întregime în detenţie austriacă. Mai bine de 13 ani stă deţinut la Viena,
întîi într-un spital de stat pentru săraci, apoi la un han, iar alţi opt, la
Cheb (Cehoslovacia), la diferite gazde, bine păzit de autorităţile imperiale
şi fără a-şi putea părăsi în vreun fel domiciliul forţat.
ln faza detenţiunii vieneze, este de remarcat strînsa legătură a lui
Brancovici cu conducătorii poporului sîrb din Imperiu. Se ştie că în 1690,
o numeroasă populaţie sîrbească, condusă de patriarhul Arsenie II Cearnoievici, emigrează din Serbia, supusă turcilor, şi se aşează în sudul Ungariei de-atunci, în provinciile istorice Bacica, Banat, Srem şi Slavonia.
ln acţiunile acestei populaţii, şi în general ale întregului popor sîrb,
Gheorghe Brancovici este mereu prezent şi deosebit de zelos şi energic.
Ca urmare a sinodului bisericii ortodoxe sîrbe din iunie 1690, ţinut la
Belgrad, se cere împăratului pentru populaţia refugiată un loc comun de
colonizare, nu răspîndirea în diferite ţinuturi, cum intenţiona curtea din
Viena, autonomie, scutire de dări şi libertate religioasă. Sosit în capit::ila Imperiului, împuternicitul sinodului, episcopul Isaia Diacovici de la
Ineu, ia imediat legătura cu Brancovici, căruia îi solicită sfatul şi ajutorul. Acesta nu numai că le compune petiţia în limba sîrbă, ci o şi traduce
şi o scrie cu mîna proprie în limba latină, pentru a fi înţeleasă la curte.
La sfatul său, episcopul Isaia solicită împăratului pentru sîrbi şi căpe
tenii mireneşti, nu numai clericale, precum şi eliberarea grabnică a cronicarului.
Toate deputăţiile sîrbeşti din anii următori - şi au fost numeroase au ţinut o permanentă legătură cu deţinutul, ajutîndu-se reciproc: Brancovici cu sfaturi înţelepte pentru revendicări curajoase şi cu condeiul, soliile cu cereri de eliberare a sa sau măcar de uşurare a stării în care se
afla. Nu e nici o îndoială că în spatele revendicărilor sîrbeşti din aceşti
ani stă figura patriotului Gheorghe Brancovici. Pentru acţiunile sale de
solidaritate cu populaţia refugiată în Imperiu şi pentru ajutorul pe care
i-l dă continuu, Brancovici este recunoscut de conaţionalii săi ca un fel
de căpetenie civilă. 1ncă în 1693, din detenţie, el dă unor sîrbi diplome
de numire în grade militare, intitulîndu-se „mare voievod ~i domn singur stăpînitor" al mai multor regiuni sîrbeşti din nordul şi sudul Dunării, întocmai ca domnii Ţărilor Române.
Numeroasele petiţii de eliberare adresate de el personal curţii vieneze sau de deputăţiile sîrbilor rămîn fără vreun rezultat; devine şi mai
https://biblioteca-digitala.ro
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suspect în ochii habsburgilor, considerat a fi un element periculos pen'tru interesele lor. Nici cererile adresate ţarului Rusiei sau regelui Poloniei, de a interveni în favoarea sa, nu-l ajută cu nimic.
O dată cu izbucnirea răscoalei lui Francisc Racoţi, în primăvara anului 1703, austriecii, temîndu-se de o posibilă alianţă a sîrbilor partizani
ai lui Brancovici cu curuţii, îl îndepărtează rapid pe acesta din Vien<l,
exilîndu-1 la Cheb. Aci este însoţit numai de un secretar şi de un servitor,
tăindu-i-se orice contact cu sîrbii din Imperiu. Brancovici adresează şi de
aci curţii numeroase cereri de eliberare, dar tot fără urmări. I se fac
multe şicane; reduceri şi întîrzieri cu anii ale alocaţiei băneşti fixate, îndepărtări din localitate ale unor rude, venite să-i viziteze ş.a. In plină
deznădejde şi nu în puţină mizerie, Gheorghe Brancovici moare la 19 decembrie 1711.
II. Opera. Scrierile lui Gheorghe Brancovici au un dublu caracter,
religios şi istoric. Cele religioase, cuprinse într-un manuscris de aproape
400 de pagini, sint: a) o carte de rugăciuni, avînd explicitate rosturile ei,
de a da românilor. care nu cunosc limba slavă sau greacă, putinţa de a se
ruga în limba lor, b) un catehism, răspuns la ediţiile celui calvin şi celui
catolic şi c) comentarii ale unor versete biblice, cu îndemnuri la o purtare moral-religioasă.
Gheorghe Brancovici a scris şi două cronici, una scurtă (cca 60 pagini
de manuscris). în limba română şi una foarte întinsă (cca 2 600 pagini
de manuscris) în limba slavo-sirbă a secolelor XVII-XVIII.
III. Cron i ca românească ş i în sem n ă ta te a ei. Cronica în limba română poartă titlul Cronica slovenilor Iliricului, Mysii C<'i
din Sus şi cei din Jos 1\1ysii ~i este cunoscută istoriei literaturii român"
prin ediţiile publicate, după manuscrise dikrite, de A. Densuşianu (18n3)
şi de N. Iorga (lnl 7). precum şi dintr-un studiu al lui P. P. Panaitescu.
(A se vedea bibliografia la sfîrşit!). Prima ediţie însă are la bază un manuscris lacunar, iar textul celei de-a doua nu reproduce exact manuscrisul: la rîndul său. studiul este lipsit de obiectivitate în aprecierea cronicii şi a cronicarului.
In cronica românească se• pot distinge trei părţi: a) istorie biblică, începind cu potopul ~i tPrminindu-sc cu ridicarea turnului Babilonului; b) istoria celor patru monarhii vechi şi c:) istoria popoarelor clin sudul şi ~stul
Europei, mni cu Sl';1m{1 a românilor ~i sîrbil()r, ck la origini .~"i pînă la
1686. (Cum se vecie. titlul nu corespunde întocmai conţinutului.) In or.t:anizarea materiei. pentru partea din urmă cronicarul a dat şi unele titluri de capitole părţilor pc care lc-n socotit mai însemnate şi pe care a
ţinut ~;f1 le· relcve ~i în acest mod.
Cronica a fost scrisă foarte probabil în anii 1()86-1687, după aceast:'J
dată cronicarul reintrînd activ în viaţa politică, fapt care nu-i mai îngilduia răgazul necesar unor atari preocupări şi întreprinderi.
Dacă pînă în primele două decenii ale secolului nostru se cunoşteau
numai două manuscrise ale cronicii, astăzi se cunosc nu mai puţin de
zece. Ele au fost copiate şi răspîndite aproape pe tot cuprinsul ţării, în
Ţara Românească, în .Moldova, în Transilvania şi în Banat. Cel mai vechi
este din 1727, iar cel mai nou, .de la începutul secolului al XIX-lea.
Cronica este dominată de o concepţie teologică asupra lumii şi vieţii.
Faptul îşi. are explicaţia în originea cronicarului - familie de prelaţi -https://biblioteca-digitala.ro
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ş1 m educaţia religioasă primită. Dealtminteri, concepţia era dominantă
în epocă la noi. Ea şi-a pus puternic amprenta pe întreaga sa gîndire,
atare convingere aflîndu-se manifestă în tot cuprinsul cronicii. Contactele cu diferiţi oameni politici şi de cultură ai vremii, ca şi vastele sale
lecturi din literatura umanistă nu i-au schimbat optica.
Patriot în acţiunile sale politice şi diplomatice, avînd permanent în
n!dere interesele românilor şi ale sîrbilor, Gheorghe Brancovici, după
chipul cum glorifică faptele de arme ale celor două popoare, ale conducătorilor lor mai de seamă, îşi manifestă patriotismul şi în cronică. În termeni plini de admiraţie vorbeşte despre unii dinaşti sîrbi, ca şi despre
domnii români Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul.
Maniera în care este scrisă „Cronica slovenilor Iliricului" o putem
considera învechită la data alcătuirii ei, depăşită fiind, din acest punct
de vedere de alte cronici româneşti contemporane; este folosită metoda
analistică, a înşiruirii cronologice a evenimentelor, socotite de cronicar
ca mai însemnate, în care văleatul (anul de la aşa-zisa facere a lumii)
premerge faptelor narate, fiecare din acestea constituind un fel de paragrafe, de diferite întinderi, adesea fără legătură între ele, uneori fiind şi
foarte distanţate în timp. Cronica se aseamănă mult cu ,,nisopsis"-urilc
atît de răspîndite în literatura istorică a secolelor XVII şi XVIII.
Cronica a fost, fără îndoială, destinată românilor, ca dealtminteri ~i
cele trei lucrări de conţinut religios, amintite mai sus. După original s-au
executat copii la curtea domnească, iar după acestea s-au făcut apoi nltc'
copii, care au circulat e întreg teritoriul locuit de români. Că a fost hă
răzită lecturii şi nu scrisă, cum s-a afirmat doar pentru a-i servi cronicarului ca punct de pornire pentru cronica sîrbească, cea mare, o dovedeşte nu numai limba, ci şi cele citeva naraţiuni neistorice şi chiar unele
aneclote pe care le cuprinde; acestea distonează cu o simplă schemă, cu
un plan rudimentar, cum s-a crezut, şi nu pot fi decît destinate unor
cititori.
În privinţa izvoarelor utilizate, Gheorghe Brancovici le-a găsit şi <des
fie dintre cărţile sale1 fie - cum s-a mai spus - din biblioteca uman istului Constantin Cantacuzino stolnicul. Uneori le aminteşte, alteori, nu.
E de precizat însă că nicăiri informaţiile nu sînt preluate aidoma, ci întotdeauna prelucrate, adesea rezumate. Pentru istoria românilor, cronicarul a cules date din unele anale şi cronici interne, dar şi din altele'
străine, ale lui Bonfini, Cromer, Eneas Silvius Piccolomini, letopiseţe
sîrbe~ti şi ruseşti anonime. Pentru istoria sîrbilor a folosit vechile nnale
sîrbeşti, „Viaţa lui Ştefan Deceanschi" de Ţamblac, aşa numitul „letopiseţ brancovicesc", „Biografia lui Ştefan Lazarevici" de Costene~chi.
Pentru istoria altor popoare slave (poloni, ruşi, bulgari) n utilizat cronicele acestorCl.
Sînt de spus cîteva cuvinte şi asupra valorii istorice a cronicii. În
primul rînd, subliniem faptul că este cea dintîi operă de istorie universafă scrisă în româneşte; în al doilen, că a introdus în circuitul ştiinţi
fic ~tiri preţioase, necunoscute de contemporani ~i nefolosite de; alţi cronicari; în al treilea rînd trebuie remarcată valoarea de memorii a faptelor descrise la sfîrşitul cronicii, fapte pe care le-a trăit nemijlocit. Dintre cele din urmă ar fi de amintit patimile lac are a fost supus atît el,
cît şi fratele său, mitropolitul Sava, de guvernanţii ardeleni.
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Cu toată însemnătatea şi noutatea evenimentelor relatate de cronica,
e ciudat cit de puţină atenţie i-au acordat istoricii, în trecut, ca şi în vremea noastră!
1n ceea ce priveşte valoarea literară, îmi îngădui să afirm că ea n-a
fost studiată mai îndeaproape de vreun specialist şi că unele aprecieri
care s-au făcut asupra ei de istorici au fost cel puţin pripite. Considerăm şi pasajele ce urmează sperăm că o vor dovedi că limba şi stilul cronicii româneşti a lui Gheorghe Brancovici nu sînt cu nimic mai
prejos decît, de pildă, ale Letopiseţului Cantacuzinesc sau ale Istoriei
Ţării Rumâneşti a stolnicului. Dacă este folosit un stil concis, şi aceasta
nu constituie o vină, este pentru că aşa o cere forma de „sinopsis" pe
care cronicarul a adoptat-o.
Pentru ilustrarea limbii şi stilului lui Gheorghe Brancovici, din economie de spaţiu grafic. redăm un singur pasaj, anume cel referitor la
urmările înfrîngerii sîrbilor de către turci în bătălia de la Cirmen, pe
Mariţa, în 1371, sperînd totodată că şi celelalte fragmente de istorie
românească ne vor ajuta. Iată pasajul, pe care îl redăm după un manuscris, pe care l-am socotit ca fiind cel mai bun:
,.Şi

dupre aceia, s-au răsfirat ismailteanii prin toată ţara creşti
ca şi cum fPasările să răsfiră prin văzduh. Şi pre toţi creştinii
cu sabiia îi junghiia, pre unii îi ducea la robie, iar pre alţii cu moarte
groaznică în ifoc ii ardea. Iar carii au fost mai rămas de foamete au
perit, pentru că intru acea vreme au fost foamete mare prin toată
ţara şi prin toate laturile; foamete ca aceia au fost, care doar di-nceputul lumii nu va fi fost. nici pre urmă nu va mai putea fi, numai
singur Hristos să fie milostiv. Căci că şi care de foame nu perise,
pre aceia. dintru urgiia lui Dumnezeu, noaptea şi zioa îi mînca lupii.
Oh, vai, cit de jalnică au fost acea privire! Pentru aceaia şi dintru
rodirea şi din dobitoc rămăsease ţara pustie, nu mai era voevod, nici
povăţuitoriu. nici nastavnic intru oameni, nici mintuitoriu. nici răs
cumpărătoriu. Şi era toţi plini de frica agareanilor şi inimile ceale
bărbate a vreadnicilor oameni să făcuse mai slabe decît a muerilor,
pentru că întru acea vreame şi neamurile despoţilor sirbeşti mi să
pare că pînă în 7 neamuri îşi vor fi luat săvîrşitul. ,Cu adevăr zic că
atunci fericiia cei vii pre cei morţi, ce murise mai dennainte".
(Arh. St. Buc., ms. 1528, f. 62).

nească,

IV. - Extrase din manuscrise inedite. In cele ce urmează reproducem
citeva fragmente de istorie a românilor, din trei manuscrise inedite.
Le-am ales cu intenţie din cele zece pentru vechimea şi specificitatea lor,
din trei provincii istorice în care au circulat mai mult, Ţara Românească,
Transilvania şi Banat. Cel clintii şi foarte probabil cel mai vechi a fost
scris la curtea domnească a lui Nicolae Mavrocordat, la Bucureşti, în
anul 1727, de către Radu Lupescu, logofeţel de divan, fiul lui Mihail ieromonahul (se păstrează la Biblioteca Academiei R.S.R. sub nr. 156); al
doilea s-a copiat fa Mehadia, în 1766, de Antonie Alexievici, dascălul cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg (se păstrează la Biblioteca Universităţii
din Cluj sub nr. 4608), iar cel de-al treilea, o variantă cu totul deosebită
a cronicii, a fost copiat la Braşov, în 1770, de Eustafie Popovici (se păshttps://biblioteca-digitala.ro
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trează

la Biblioteca Academiei R.S.R. sub nr. 1358). Am ales din ele
numai fragmente de istorie românească, însoţindu-le de scurte comentarii.
Originea românilor l-a preocupat pe Gheorghe Brancovici şi, fără îndoială, ea a constituit subiect de discuţie între el şi învăţatul stolnic
Constcmtin C<mtacuzino, care la rîndul său tratează problema pe baze
mai ample, mai documentat şi conform cu realitatea în cunoscuta-i cronică. Se atinge şi problema creştinării şi a originii stemei Ţării Româneşti.
„Despre aceia, în zilile înpăratului Traian, au venit de la Italia
şi rumânii, carii dupre oraşul Roma s-au numit rumâni, pentru că
cei ce întîi s-au aşezat în Roma le era numele romani. Şi s-au aşezat
romanii ... lîngă Dunăre, luund pre sine şi botezul cel pravoslavnicescu; aşa şi vulturul, dupre sfîntul botez, cu sfînta cruce tn gură
luară, ca să le fie semnu ţării lor, închipuindu vulturul cel mare al
Homei, pentru ca să să ştie că de la Roma au venit rumânii cu acest
semnu al înpărăţii". (Ms. 156, f. 11).
Unul din evenimentele cele mai importante din istoria României,
dobîndirea neatîrnării şi formarea statului independent Ţara Românească
prin victoria lui Basarab I asupra regelui Ungariei, Carol Robert la
Posada, este redat într-un pasaj relativ întins. Faptul mai este amintit
şi în Istoriia domnilor Ţării Româneşti a lui Radu Popescu şi în Letopiseţul Cantacuzinesc, dar în amîndouă victoria este atribuită unui închipuit domn Mihail.
„Anii 6838 (1330). Carol, craiul unguresc, s-au sculat cu oaste şi cu
cruci prin steaguri ai papii de la Roma şi au mers în Ţara Muntenească înprotiva domnului Basarab voevod şi au fost luat Severinul
fără de nici o pricină. Şi pentru că nici o treabă n-au avut cu dînsul,
să-i prade ţara şi să o calce, Dumnezeu au fost întru ajutoriu lui
Basarab voevod şi au bătut pre Carol, craiul ungurilor". (Ms. 1358,
f. 32 v).
Pentru formarea statului feudal Moldova, informaţia,
este cu mult mai concisă decît în cronicile moldoveneşti.

deşi exactă,

„Deci, întru acea vreame, rumânii din Maramureş, au descălecat
în Moldova, pentru că o pustiise tătarii şi nimenea nu cuteza să şază
într-însa, pînă ce au descălecat mureşanii, adecă rumânii". (Ms. 4608,
f. 227).

Cea mai amplă şi cea mai frumoasă descriere a luptei de la Rovine
din întreaga literatură cronicărească se află în cronica lui Brancovici,
în manuscrisul nr. 1358 de la Braşov. Faptul este cunoscut şi altor cronici bizantine, sîrbeşti şi româneşti, dar redat mult mai succint. La fel,
personajele amintite de Brancovici ca fiind în fruntea oastei sîrbesti
.
vasale lui Baiazid, sînt cunoscute şi de alte izvoare interne (de pildă
cronica lui Radu Popescu); dar, şi la Brancovici, ca şi în alte surse, contrar adevărului istoric, sîrbii fie că sînt în oastea lui Mircea, fie că trec
de partea lui. Este de precizat că cel de-al treilea erou sîrb pomenit,

.
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Dragaş sau Drăgan nu a luat parte la lupta de la Rovine, el fiind decedat
încă din 1378. De asemenea precizăm că după opinia noastră, lupta
descrisă de Brancovici este cea din 17 mai 1395, de lingă Craiova, pe
malul Jiului, şi nu cea din 10 octombrie 1394, de lingă Argeş.

„Leat 6903 (1395). Domnul Mircea, voevodul Ţării Munteneşti,
cu rumânii, au bătut pre înpăratul turcesc la Rovine. Şi
atîta i-au znopit de tare pre turci, cît n-au fost mai pomenit nici ei
războiu groaznic ca acela, că să vărsasă sîngele ostaşilor pre cîmpi
pînă deasupra de chişăţile cailor. Atuncea au perit Marco Cralovici.
Iară un ostaş, anume Costantin, viteaz, au întrat prin oastea turcească
şi s-au dus pină la cortul înpăratului, tot tăind prin turoi ca prin
brusturi. Şi deacă au sosit la cortul înpăratului, sultanul i-au puşcat
calul de supt dînsul; atuncea au căzut, dară ar fi ucis şi pre înpăratul
Baiazit. Şi deacă au căzut, l-au călcat cu caii pînă ce l-au omorît,
pentru că s-au fost prins cu picioarele pre supt cal şi fiindu-i ochii
înpănjăniţi şi zmoliţi de sîngele turcilor, aşa l-au înpresurat păgînii
de au perit. Iară un Drăgan au scos pre înpăratul din cort şi cu fuga
au scăpat, că-l lua capre un rob. Şi acel Drăgan au luat toate ale
înpăratului şi întorcindu-să de la război, au perit pre cale". (Ms. 1358,
f. 39).
înpreună

autorul ei arată o vădită simpatie domnilor şi
de oaste români, cu o singură excepţie, Iancu de Hunedoara. Acest priceput ~i viteaz ostCJş, dar la un moment dat în duşmănie
cu despotul Gheorghe Brancovici, ipoteticul strămoş al cronicarului,
este privit cu destulă rezervă, ba uneori şi criticat.
I n cronica

românească,

comandanţilor

(Este descrisă înfrîngerea de la Varna n ungurilor de către turci,
moartea regelui Vladislav şi fuga lui Iancu de Hunedoara). „Iară
lancul vodă scăpînd de la războiu, umbla rătăcind prin Ţara Muntenească. Apoi, domnul Dragul voevod, apucind pre Iancul vodă, l-au
pus în închisoare, pentru că multă pacoste făcea Iancul vodă creşti
nilor. Ci apoi iarăşi, ncfăcîndu-i nici un rău Dragul ovdă lui Iancului
vodă, l-au slobozit şi cu mare cinste l-au dăruit.
6953 (1445). Domnul Tancul, voevod Ţării Ardealului. După ce au
ucis turcii pre craiul Vădislav la Varna, toată Ţara Ungurească fiindu
intr-un cîmp, anume Racoş, au ales pre acest Iancu! voevod ca să fie
gubernator a toată Ţara Ungurească; l-au ales pănă va creăşte coconul
Vădislav, fiul lui Albert craiul.
Deci acest Iancul voevod era de feăliul lui din Ţara Rumânească,
născut din fămeăe greacă şi numele tătîne-său îi era But. Şi pentru
că mult bine şi mare omenie făcuse tată-său lui Jicmon craiul, apoi
Jicmon craiul au adus pre tatăl lui Iancului vodă în Ardeal şi i-au
dăruit cetatea Hinidoara, ca să o aibă vecinică pomenire, dupre care
cetate au numit pre fiiul lui ungurii ca să-i zică Honeadi Ianoş, carele
cu vredniciia vitejiei lui s-au învrednicit a fi şi voevod Ardealului.
Iancu! voevod, după ce i s-au dat gubernatoriia, au făcut războiul
cel dintîiu în Ţara Muntenească, înprotiva domnului Dragului vodă,
pre carele prinzîndu-1 dinpreună cu fiiul cel mai mare, le-au tăiat
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capetele, iară fiiului său celui mai mic i-au scos ochiii amîndoi. Şi
aşa au pus alt domn în ţară.
După aceăia, întorcîndu-se la Buda şi de iznoavă gătindu-se ca să
să bată cu .Murat înpărat, să răscumpere războiul carele făcuse şi
pierduse pre craiul Vădislav la Varna. Deci, fiind gata cu oastea lui,
au pogorît şi au trecut Dunărea la Severin, de unde s-au lăudat că.
după ce va bate pre Murat înpărat şi să va întoarce înnapoi, capul
lui Gheorghie despot încă îl va tăia, pentru că Gheorghie despot il
sfătuia ca să îngăduiască pănă la vreămea ce să va umplea, adecă
pacea care au făcut; şi încă şi iarna era aproape, ca nu cumva să să
înpresoare cu făr de prilej şi să umble şi el ca şi Vădislav la Varna.
(In continuare este descrisă lupta cu turcii din 1448, de la Kossovo,
înfrîngerea şi fuga lui Iancu, vrajba dintre el şi Georghe Brancovici,
căruia cel dintîi nu voia să-i cedeze cetăţile sîrbeşti recucerite de la
turci). Pentru aceăia şi Gheorghie despot, cînd fugiia Iancul voevod,
fiind bătut de turci, l-au apucat şi l-au pus la închisoare şi nu l-au
slobozit pănă nu ş-au cuprins toate locurile şi cetăţile ţării lui înnapoi
şi pănă nu i-au întors toată paguba cîtă îi făcuse Iancul vodă ...
6964 (1456). Iancul vodă bolnăvindu-se, dintru această lume s-au
peterecut în pămînt ... Şi cînd s-au bolnăvit, au fost în Beligradul
sîrbesc, dară dacă au murit, l-au dus de l-au îngropat în Beligradul
Ardealului". (Ms. 4608, f. 232 v - 234).
Ca şi
nească, şi

în alte cazuri în care se descriu evenimente din Ţara Româpentru domnia lui Vlad Ţepeş manuscrisul 1358 are elemente
în plus, atît faţă de alte cronici interne, cît şi faţă de celelalte manuscrise
ale cronicii lui Brancovici. Este de semnalat faptul citării unei cronici
interne, Istoriile războaielor Ţării Româneşti, necunoscută istoriografiei;
este probabil vorba de acele bănuite anale, care au stat şi la baza altor
cronici din Ţara Românească, azi pierdute. Iată pasajul, şi el complet
necunoscut istoriografi ei noastre:
„G970 (1462}. Inpăratul turcilor au mers în Ţara Muntenească, să
bată

pre Vlad vodă şi nimica n-au putut isprăvi, ci de-abea au scăpat
el cu viiaţă. Incă de nu s-ar fi tras pre brînci, să se ascunză în
lunca Dunării, ar fi perit. Că să află scris în „Istoriile războaelor Ţării
Rumâneşti" precum au fost fugînd sultanul pedestru cind I-au încungiurat rumânii de toate părţile şi i-au prădat toate corturile şi l-au
fost puşcat într-o mină; şi, precum spun unii, că dintru aceia să fie
murit". (Ms. 1358, f. 45 v).
~i

Intr-un scurt pasaj este pomenită venirea în Ţara Românească a mitropolitului Maxim, fapt de asemenea nerelatat de celelalte cronici.
„Aşadară, mitropolitul Maxim au mersu cu mumă-sa, Angheliia,
în Ţara Muntenească, la stăpînitorul ţării, anume Radu! voevodul ce
Bun, unde au adus cu sine şi 2 sicrie cu trupurile tătîne-său, Ştefan
şi al frăţine-său, Ioan despot". (Ms. 156, f. 52 v).

Faţă de cele trei rînduri ale lui Radu Popescu despre bătălia de la
Cîmpul Pîinii, relatarea lui Brancovici este cu mult mai largă, ei adăohttps://biblioteca-digitala.ro
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gîndu-i şi o naraţiune neistorică. Atras de vitejia bănăţeanului Pau Chinezu, cronicarul, fără vreun temei, îl înglobează familiei sale, făcînd din
el un Brancovici.

„6978 (1470). Războiul de la Jăbăt. Cnez Pavel Brancovici, banul
Ioannopolului de la Timişoara, încă şi el s-au sculat de au mers întru
ajutor lui Batori Iştfan, prinţilisului Ardealului, cînd avea bătae de
războiu cu turcii în Cîmpul Jăbătului, din sus de oraşul Oroştiei. Pentru că turcii atîta îl înpresurase pre prinţilisul, cît îi tăiase oastea mai
toată şi el zăcea rănit la pămînt, printre trupurile ceăle tăiate. Şi
acolo si în zioa de astăzi să veăde un turn făcut de ziduri de piiatră,
adecă 'un făcut semnu unde au căzut prinţilisul de zăcea. Deci, întru
acea vreăme, sosind cnezul Pavel cu oastea lui de la Timişoara şi prin
dinnapoi abătînd în turci fără veste, pre cînd turcii aşa gîndiia atuncea, că ş-au isprăvit toată treaba izbîndirii lor, atuncea viind cnezul
şi abătînd în ei, atîta i-au tăiat, cît au căzut din păgîni treizeci de mii
jos, iară creştini numai opt mii. (Urmează naraţiunea cu găsirea principelui, hora veselă ce s-a întins şi în care a jucat şi Pau Chinezu cu
doi turci la subţioară şi unul în dinţi). Care lucru văzînd ceilalţi ostaşi,
de păreăre bună încă mai mult să mira de vărtutea şi de jocul cneazului, decît a rîde, şi mai mare mirare au fost cum s-au făcut cnezul
al doilea Hercules, precum de aceasta nu numai leatopiseţe scriu,
adecă la cei sloveneşti, ci şi Bomfinie încă mărturiseăşte". (Ms. -mos,
f. 237 V - 238 V).
In trei rinduri, sub ani diferiţi, cronica îl pomeneşte pe Ştefan cel
Mare, în toate cazurile cu obiectiYitate, însă mult prea rezumativ faţă de
ceea ce se ştia despre viteazul domn la sfîrşitul secolului al XVII-lea.
„Deci, întru acelaş <111 (6980), înp[1ratul turcesc au trimis puterea
lui, ca să-l bată pre domnul Ştefan vodă cel Bun al ţării Moldovei,
iar domnul Ştdan i-au tăiat toată oastc;1 înpăratului, numai cîţi robise,
atîta au rămas vii". (Ms. 4608, f. 238 v).
,,6991 (1683). Turcii călcind ţara Moldavii, au luat cetăţile lui Şte
fan voevodul, Chilii a şi Cetatea Albă". (Ms. 1358, f. 50 v).
„In zilile acestui cneazu, marele Vasilie Ivanoviciu, s-au petrecut
din această lume Ştefan, voevodul de la Volosca, carile întru războaele
lui au stinsu 150.000 de turci, iară tătari mulţime fără număr au istovit şi pe Mateiaşu, craiul ungurescu, încă l-au scos dintru marginile
ţării ... ''. (Ms. 156, f. 56).
Cronicarul redă pe scurt şi alte evenimente de istorie românească, pe
care doar le menţionăm: despre moartea lui Radu cel Frumos şi a lui
Vlad Călugărul, despre o luptă a turcilor în Ţara Românească, în care
au fost înfrinţi, despre începuturile plăţii haraciului, despre moartea lui
Neagoe Basarab, despre căderea Transilvaniei şi Banatului sub turci ş.a.
Semnificativă pentru sentimentele româneşti ale cronicarului este relatarea despre Mihai VitC'azul, scurtă şi sobră, dar expresivă.
„Domnul Mihai, voevodul Ţării Munteneşti, dupre ce au bătut
multe războae turceşti şi de alte limbi păgîne, au bătut şi pre Batori
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Andraş, prinţipul Ardealului, la Sibiiu, şi i-au luat ţara şi stăpînirea.
Atuncea au făcut şi sfînta Mitropolie cea pravoslavnică, cu vrednicie
ocîrmuind leagea neamului creştinesc şi cu fericire stăpînind măriia
sa cîte treale ţărîle, adecă Ardealul, Moldova şi Ţara Muntenească.
Iară după cîţiva ani, au căzut în războiu la Turda şi acolo au murit
vitejaşte". (Ms. 1358, f. 53).

Urmează

ca ştiri de istorie românească urcarea pe tron a lui Şerban
Cantacuzino, revenirea în scaunul mitropolitan a arhiepiscopului Theodosie, precum şi călătoria Elinei Cantacuzino, mama domnului Şerban, la
locurile sfinte. Redăm evenimentul din urmă.
„Măriia

sa, doamna Elena, dulce maică prealuminatului mării sale
domnului nostru Io Şerban Cantacuzino, după ce au ajuns la învrednicite bătrîneaţele mării sale, luund cu sine pre al patrulea fiiu şi pre
al treilea fată a mării sale, pre jupan Mihaiu Cantacuzino şi pre jupîneasa Stanca Cantacuzino, şi aşa, cu fericire s-au dus la cercetarea
sfintelor locuri, închinîndu-să acolo preafericitului şi sfîntului mormîntu al mîntuitorului nostru Iisus Hristos şi altor locuri sfinte în
Ierusalim, dăruind pre sfintele locuri şi cu multe şi scumpe daruri. Şi
iară cu fericire şi cu norocire întorcîndu-să înnapoi, au mers între
iubiţii patriei măriei sale". (Ms. 156, f. 58 v 59).
Ultimul episod de istorie românească este din
politul Sava; îl redăm parţial.
„Şi

întru acea vreame,

viaţa

fratelui

său,

mitro-

părintele

arhiepiscopul Sava Brancoviciu,
în 24 de ani. Şi multă
pravoslavie a bisericii
răsăritului, pe urmă, la bătrîneaţe ajungînd, supuindu-să răbdării,
după urmarea altor străduitori şi pentru că n-au vrut să să pleace
după eresurile lor, s-au învrednicit a priimi nu numai sudalme şi bă
nuiale, ce încă şi închisori şi munci de ereticii acei ţări ... Şi aşa, cu
boala muncilor, dindu-şi sufletul în mîinile lui Dumnezeu, dintr-această lume s-au petrecut". (Ms. 156, f. 59-59 v).

stăpînindu Mitropoliia ţării Ardealului pănă
vreame luptîndu-să cu eriticii pentru sfînta

Acestea au fost cele ce am considerat că sînt necesare a se spune
astăzi despre Gheorghe Brancovici şi cronica sa în limba română. Cronicarul ardelean, cu profunde sentimente româneşti, a fost pe nedrept ignorat sau uitat de istoriografia noastră. Sperăm să putem reda şi comenta
cu alt prilej şi unele fragmente de istorie a românilor din marea sa cronică, cca în limba slavo-sîrbă, pe care le-am copiat cu prilejul unei călă
torii de studii în R. S. F. Iugoslavia.
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LA SIGNIFICATION DE LA CHRONIQUE ROUMAINE
DE GHEORGHE BRANCOVICI
DONNf:ES ISSUES DES MANUSCRITS IN~DITS

(Resu111c)
L'auteur de l'ouvrage - ci exposc la \'ie de Gheorghe Brancovici - chroniquer
respectablc et grande patriot. En ce qui concerne la Chronique roumaine donnee
a Gh. Branrn\·ici, l'auteur met en relief le fait, d'une signification bien particuliere,
que cette ecriture-ci, constituie, dans le domaine de l'historiologie roumaine, Ia
premiere ouvre d'histoire universdle, issue en roumaine, qui introduit dans le circuit stienifique, des donnees significatives pour ses contemporains pas utilises par
des autres chroniqucrs.
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ELEMENTE LAICE IN PICTURA
VECHE ROMÂNEASCA DIN BANAT
Banatul, provincie supusă timp îndelungat dominaţiei străine ne oferă
<lstăzi puţine vestigii culturale rămase din perioadele îndepărtate, căci, datorită condiţiilor istorice, numeroase monumente au dispărut şi odată cu
ele lucrările ce le-au împodobit. Cele rămase, ilustrează că pe acest teritoriu s-a desfăşurat o activitate cultural-artistică strîns legată de cea a
celorlalte ţinuturi româneşti cu care a fost într-o permanenţă legătură.
în secolul al XVIII-iea, datorită unor relative stabilizări a vieţii economice şi politice, aceasta devine mai intensă, dovedită fiind prin multitu...:
dinea edificiilor construite şi de numărul mare de zugravi ce-şi desfăşoa
ră acum activitatea. Printre aceştia îi menţionăm pe autorii picturii de la
Săraca (începutul sec. al XVIII-iea), pe Vasile şi Gheorghe Diaconovici,
Nedelcu Popovici, Radu Lazarevici şi alţii, care urmează linia tradiţională
a picturii de factură bizantină, puternic influenţată însă de elemente ale
artei apusene, care, în acest spaţiu, pătrund mult mai uşor şi din abuncl0nţă.

Penetrarea elementelor laice în pictura veche românească, proces de
oscilatoriu, cu nuanţări diferite de-a lungul secolelor, îşi
găseşte împlinirea în cursul veacului al XIX-iea, cînd fenomenul se generalizează şi cunoaşte noi faţete.
Trecerea de la o pictură în care lumea reală era cu desăvîrşire uitată,
uniformizată, aspaţială, la o pictură în spatele căreia se simte un zugrav
individualizat, cu mai mult sau mai puţin talent, animat de sentimente
pe care rareori le exprimă deplin, aparţinînd unei anumite ţări sau regiuni, jalonează drumul picturii naţionale.
Tendinţele înnoitoare, care vizează atît conceptele fundamentale cît Şi
limbajul, îşi fac apariţia odată cu sfirşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor, determinate fiind de o serie de mutaţii pe plan ideologic în sfer~ concepţiilor despre lume şi viaţă, dar şi de faptul că sub influenţa umanismului problematica umană devine tot mai importantă. Lăr
girea orizontului artistic a fost impulsionată şi de amploarea pe care a
luat-o fenomenul cărturăresc şi lupta pentru afirmarea naţiunii române,
manifestată prin grija pentru istoria şi limba poporului român.
Procesul de umanizare a reprezentărilor figurative, desprinderea de
cadrul abstract şi atemporal, se realizează în secolele XVII-XVIII ca urlungă durată,
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mare a slăbirii rigorilor ce întovărăşeau ritualul zugrăvitului 1 şi a tendinţelor de a nu respecta întocmai prevederile Erminiei. Zugravul de odinioară, înzestrat cu temeinicie cunoştinţe teologice, este stînjenit în activitatea creatoare de interpretarea dogmatică, programatică, a artei de factură bizantină. Noile condiţii social-istorice şi culturale vor favoriza formarea unui artist laic, provenit din rîndurile ţărănimii sau a păturilor
orăşeneşti, cu o nouă viziune despre lume, tot mai conştient de rolul ce
îl deţine în societate, ca făuritor de cultură alături de ceilalţi factori.
Simbolul şi alegoria, forme de abordare a realităţii, specifice picturii
bizantine, îşi pierd puterea de afirmare sub impulsul elementelor decorative, ceea ce Ya duce la adoptarea unei viziuni mai pămînteşti în abordarea temelor religioase. Această deplasare a „problematicii umane din sfera
valorilor religioase în acea a valorilor de evidentă nuanţă laică, . .. marchează sfîrşitul patronajului ecleziastic asupra culturii, deschizînd perspectivele unei vieţi spirituale cu un tot mai pronunţat accent laic":!.
Cu toate modificările de formă ale programului iconografic, pictura
tradiţională rămmîne în esenţa ei supusă concepţiei teocentrice, potrivit
căreia omul şi natura sînt subordonate, fără drept de apel, divinităţii.
Abia în secolul al XIX-lea, cînd pictura modernă de şevalet începe să cucerească teren, are loc o răsturnare a \·alorilor, naturii umane redîndui-se
adevăratul său Ioc.
Deşi păstrează schemele tradiţionale în compoziţii, tipic ortodoxe,
meşterii anonimi introduc o serie de elemente noi o gamă cromatică
mai vie, unele detalii din viaţa cotidiană, expresia feţelor şi încercarea
de redare a volumelor prin valoraţii cromatice - ca urmare a asimilării
influenţelor de factură renascentistă sau barocă din arta occidentală, cit
şi a celor veneto-cretane prin filiera balcanică.
Această însuşire a limbajului plastic european, determinată de modificarea condiţiilor sociale şi culturale, este adaptată viziuinii naţionale, şi
prin îmbinarea cu tradiţia, formează un tot unitar.
lmpletirea dintre noile elemente, vizînd realitatea şi cele tradiţionale,
este surprinsă foarte bine în caietele de modele 3 importante instrumente
de lucru pentru acele vremuri. Din analiza lor reiese că au fost folosite
ca surse de inspiraţie atît gravurile occidentale sau ilustraţiile cărţilor
populare, cit şi propriile studii asupra mediului înconjurător.
Inscrierea în spaţiul iconografic a realităţii ambiante, a ceea ce creatorul înţelege prin natură, nu constituie peisajul în adevăratul sens al cuvîntului, ci penetrarea unor imagini reale, mult stilizate, uneori foarte
depărtate de punctul de pornire. De aceea, la început, cadrul natural este
convenţional şi abstract, părînd a fi confecţionat dintr-o materie amorfă,
fapt datorat cunoaşterii aproximative a naturii de către artistul care nu
foloseşte observaţia directă ci memoria. Treptat, el va analiza tot mai
mult fenomenele înconjurătoare, trecîndu-le prin filieră proprie, îmbogăI. Frunzetti, Etapele evoluţiei pl?isajului în pictura românească pfnă la Grigorescu, in SCIA, VII, 1961, 1, p. 87.
2
A. Dobjanschi, V. Simion, Motive ornamentale fn arta moldovenească a secolului al XVII-Zea, in RMM, seria Mia, XLVII, 1978, 2, p. 69.
3
T. Voinescu, Zugravul Pirvul Mutu şi şcoala sa, in SCIA, II, 1953, 3-4, p. 57.
1
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ţinu

cu noi imagini recomandările sumare ale Erminiei, care se reduc la:
,,copaci mari iar la rădăcina unuia secure", „copac mare scorburos" 4 •
Aceste modificări de concepţii pot fi urmărite şi în lucrările provenite
din sudul Banatului.
Cîteva opere, de mici dimensiuni, în care identificăm cu preponderenţă subiectul Botezului 5 (sf. sec. XVII-început sec. XVIII, pl. I/a) se
caracterizează printr-o imagine deja bidimensională în care prin linii
curbe şi valoraţii cromatice, artistul, ce pare a fi ca f 01maţie miniaturist,
sugerează adîncimea. Linia fluentă, şerpuitoare, ce îmbrăţişează elegant
contururile malurilor asimetrice şi ale copacilor, crează cadrului natural
profunzime, mişcare, dar şi liniştea specifică atmosferei mistice. Intreaga
atenţie este concentrată asupra reprezentării religioase şi mai puţin asupra cadrului în care acesta se desfăşoară, astfel încît vegetaţia din jurul
personajelor principale este redusă la cîteva elemente cu desen filigran.
Proporţiile nu sînt respectate, copacii au aceeaşi înălţime cu a ierburilor.
Doar pomi aflaţi undeva în spate au dimensiuni mai apropiate de real.
Unduirea apei este redată artificial prin linii albe, paralele, ondulate. Deşi
continuă să rămînă o caracteristică, bidimensionalitatea va fi permanent
supusă tendinţelor înnoitoare şi transformărilor ce străbat vechiul sistem
de reprezentare iconografică, fenomene ce se manifestă cu intensitate în
a doua jumătate al secolului al XVIII-lea.
In pictura Sf. Ioan Boteză torul (2/2 sec. XVIII, pl. I/b), reprezentarea
solului prin dungi late, vălurite, modulate orizontal, scoate în evidenţă
caracterul convenţional al sugerării spaţiului, axat pe scheletul constituit din aceste benzi întretăiate de trunchiurile verticale ale copacilor.
Ruperea echilibrului, prin linia oblic arcuită a dealului din dreapta, confrră imaginii o anumită tensiune. Încercările de redare a celei de-a treia
dimensiuni sînt rudimentare, legile perspectivei nefiind păstrate, astfel
că arborii au aceeaşi mărime indiferent de aşezarea lor în spaţiu. Doar
cel ce este amintit de textul Erminiei, la rădăcina căruia se află securea,
are proporţii mai mari. Frunzele sînt redate prin pete transparente de
culoare, caracteristică a tehnici apusene. Aceleaşi modalităţi în prezentarea cadrului le întîlnim ~i la alte două picturi pe lemn datate, 1772.
ln cea care înfăţişează pe Sf. Ioan Botezătorul7, (1772, pl. II/a), distingC'm bine planul cu figura centrală, cel pe care este masată vegetaţia. Lin ii puternice despart planurile şi prin tente plate închise, alternînd cu
cf'le deschise, caută să surprindă adîncimea. Cu trunchiul scurt si frunzişul bogat arborii sînt grupaţi pe o orizontnlă perfectă, încremc.niţi pentru totdenuna într-un dC'cor artificial. Destul de ciudat, copacul din stînga
pare o creaţie a fanteziei artistului sau o realizare slabă după un model
prPluat de undeva şi nicidecum reflectare a realităţii. Lumina gălbui-por
tocalie ce se ridică deasupra coroanelor vrea să sugereze că mai există
ce'-·Cl dincolo de ei.
Că autorul nu respectă proporţiile, se vede bine în imaginea Sf. Nico~ Erminia picturii bizantine, Timişoara,

1930, p. 226.
Depozitul de concentrare al bunurilor de valoare aparţinind cultelor, Reşiţa,
nr. inv. 11.
6
Ibidem, nr. inv. G99.
7
Jbiclc111, nr. inv. (j5!J.
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Zaes (1772, pl. II/b), unde dimensiunile clădirii sînt aproape identice cu
ale dealului pe care se află. Şi aici zugravul caută să sugereze volumul,
perspectiva, prin linia accentuată, sinuasă a colinelor şi conturul în zigzag al malurilor ce se văd în ape. Fără vegetaţie şi cu firave modulaţii
cromatice, elementele ce urmăresc să redea peisajul sînt lipsite de autenticitate. Lumina se ridică ca un abur deasupra munţilor şi este reflectată
de apă.
In Sf. Ioan Botezătorul 9 (2/2 sec. XVIII, pl III/a) creatorul anonim
este preocupat de integrarea figurii centrale în peisaj şi rezolvarea în
perspectivă a spaţiului, fără a ieşi din cadrul schematizat caracteristic
epocii. Dealurile prind contur prin valoraţii cromatice cu pete închise.
Copacii din primul plan sînt mai mari decît cei de pe coline. Echilibrul
şi simetria deţin un rol important, elementele naturale structurîndu-se
aproape identic de o parte şi alta a centrului lucrării.
Elev şi colaborator al lui Gh. Diaconovici 10, zugravul St. Popovici, a
cărui activitate o putem urmări la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi începutul celui următor în multe sate bănăţene, a asimilat în reprezentă
rile sale şi numeroase elemente laice apusene. In unele dintre operele lui,
natura continuă să fie şablonizată căci artistul părăseşte foarte greu rigiditatea şi convenţionalismul acestei perioade. In altele, recunoaştem deja
mîna meşterului ce caută să depăşească uniformitatea şi să creeze un
peisaj asemănător picturilor pline de dinamism ale barocului şi să rede3
chipurilor expresivitatea portretelor aceluiaşi stil.
In lucrările mai vechi cum este cazul Sf. Ioan Botezătorul 11 (1786,
pl. III/b), stîncile sînt stilizate arhaic, aproape geometrizant, linia groasă
fiind încă folosită pentru sugerarea volumelor iar umbrele în apă sînt
redate stîngaci printr-un ton închis uniformizat.
Echilibrul, care îl caracterizează, este perfect vizibil în imaginea Sf.
Nicolae 12 (4/4 sec. XVIII, pl. IV/a) unde se crează o simetrie faţă de personajul central, iar apoi fiecare element devine axă pentru celelalte două.
Frunzele sînt redate prin suprapunerea tuşei fiind folosită şi culoarea albă
în compunerea lor, caracteristică a pictorilor anonimi veneţieni din veacul al XVIII-lea.
Mai bine redate sînt colinele din cealaltă reprezentare a Sf. Nicolae 13
(1804, pl. IV /b) unde petele de culoare şi dungile în nuanţe diferite nu
mai sint paralele sau limitate la marcarea contururilor, ci caută să surprindă forma şi materia. Vegetaţia se modifică, copacii fără specie, departe de cei reali, sînt înlocuiţi prin brazi, al căror frunziş este sugerat
prin mici pete albe.
O viziune mai modernă o anunţă pictura reprezentîndu-1 pe Sf. Ioan
Botezătorul 14 (1/4 sec. XIX, pl. V /a). Subiectul este integrat în peisaj,
8 Ibidem,
9 Ibidem,
10

nr. inv. 660.
nr. inv. 656.

R. Medeleţ, Date noi despre viaţa şi opera lui Vasile şi Gheorghe Diaconovici, comunicare prezentată la simpozionul Istorie culturală, românească. Pagini
blinliţene, Reşiţa, 20-21 mai. 1983.
11

Depozitul de concentrare al bunurilor de valoare

nr. Jnv. 651.
12

1

3

14

Ibidem, nr. inv. 308.
Ibidem, nr. inv. 700.
Ibidem, nr. inv. _517.
https://biblioteca-digitala.ro

aparţinlnd

cultelot,

Reşiţa.

Pictura veche

românească

413

copacul din spate avînd dimensiuni reale comparativ cu înălţimea personajului ceea ce marchează începutul desăvîrşirii perspectivale. Diagonald
apă-pămînt împarte imaginea în două planuri, echilibrul fiind deplasat în partea dreaptă, compunerea pe diagonală este proprie compoziţiei
de natură barocă dinamică şi agitată.
Cu toate încercările de a introduce inovaţii plastice rezultate din
apropierea de viziunea artei apusene, Ştefan Popovici a lucrat în majoritatea cazurilor în continuare după şabloanele scoase din caietele vechi
de modele care circulau în acea perioadă, neizbutînd să depăşească întru totul condiţia zugravului, caracteristică şi a celorlalţi reprezentanţi
ai artei din provinciile româneşti, izvorîtă din realităţile istorico-politice
ale acelor vremuri.
Secolul XIX conferă pentru Banat o largă deschidere spre pictura
Europei centrale, în oraşe activînd pictori academici din Imperiu a căror
artă are influenţe asupra zugravilor ţărani bănăţeni. Unii dintre aceştia
aflaţi în străinătate iau contac direct cu şcoala apuseană şi apoi reîntoşi în ţară fondează ateliere locale prin care transmit cunoştinţele acumulate, deseori şablonizate.
Noile tendinţe sînt sesizibile şi în lucrările lui Dimitrie Popovici, nume
cunoscut în acea vreme în Banat şi îndeosebi în zona Oraviţei. In patru
dintre reprezentările sale: Sf. Ioan Botezătorul 15 (2/4 sec. XIX, pl. V/b),
Sf. Nicolae 16 (1848, pl. VI/a), Sf. Paraschiv 11 (2/4 sec. XIX, pl. VI/b),
Sf. Dimitrie 18 (2/4 sec. XIX, pl. VII/a), zugravul insistă asupra redării
celei de-a treia dimensiuni prin îmbinarea armonioasă a planurilor. Frunzişul neindividualizat, este marcat prin pete luminoase mărunte, iar umbrele se aştern firesc pe apă şi în zare.
într-o reprezentare a Sf. Ioan Botezătorul• 9 (1/2 sec. XIX, pl. VII/b),
a cărui autor nu este cunoscut, proporţiile sînt păstrate, perspectiva este
realizată prin alternanţe de umbră şi lumină; copacii nu sînt individualizaţi, însă există tendinţa de prezentare a volumelor prin modificări ale
tonului. Accentul cade pe desen.
In pictura Sf. Jlie 20 (1/2 sec. XIX, pl. VIII/a), de asemenea nesemnată, adîncimea este compusă prin alternare de planuri. Arborii din primul plan suprapuşi peste oglinda apei, dau impresia de spaţialitate, de
aerisire, încît peisajul trăieşte şi se apropie de realitate.
Către mijlocul secolului al XIX-lea observăm că natura ce însoţeşte
imaginea tradiţională, prinde contur real, devenind parte integrantă a
scenei. Liniile se topesc în culoare prin folosirea multor nuanţe iar prin
diferenţele dintre ele se crează spaţialitatea. Pictorul este mai insistent
asupra peisajului, dovedind' că s-a aplecat şi a studiat natura reală. Nuanţele de verde delicate şi rafinate la care se adaugă albastru pentru dealurile din spate, trimit ochiul să se odihnească la mari distanţe. Clădi
rile, deşi stilizate, sînt mai apropiate de realitate.
15

Ibid<'m,
[/;idem,
17
Ibirlem,
18
Ibiclem,
rn lbicl<'m,
:o l/Ji<lcm,
u;

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

inv. 55G
inv. :i~:i.
inv. 7<11;.
inv. 7CJ8.
inv. ~05.
nr. inv. 4~8.
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Caracteristice pentru aceste viziuni sînt picturile: Sf. Paraschiva 21
(2/2 sec. XIX, pl. IV/b), Sf. Nicolae 22 (2/2 sec. XIX, pl. VII/a), Sf. Gheorghe si Sf. Teodor Tiron 23 (1883, pictor Nicolae Haşca, pl. VII/b), Răstig
nireci24 (3/4 sec. XIX, pictor Filip Matei, pl. VIII/a) şi Sf. Gheorghe 25
(1894, pl. VIII/b).
Cu toate transformările pe care le reflectă, aceste lucrări continuă
să rămînă în anumite privinţe tributare schematismului tradiţional. Peisajul este numai un element auxiliar cu unele stîngăcii în tratarea liniei
şi realizarea perspectivei, urmînd ca pe parcursul secolului să i se acorde
un spaţiu tot mai important. Se va ajunge astfel la adevărate compoziţii
cu personaje, în care locul principal este rezervat peisajului. Acesta se
va elibera si va deveni autonom odată cu posibilităţile de abordare ale
picturii laic~ de către reprezentanţii plasticii româneşti.
ADRIANA OPRINESCU

LAISCHE ELEMENTE IN DER ALTEN
RUMA.NISCHEN MALEREI AUS DEM BANATE
(Zusammenfassung)

Der Schritt von einer l\lalerei in der die reale Welt gănzlich fehlt. einer Malerf'i die Schablonenhaft ,gebietlos war, zu einer Malerel hinter der, man einen individualisierten Kilnstler mit mehr oder weniger Talent vermutet, der seine Gefilhle
aber selten ausdriickt markiert den Weg der nationalen Malerei.
Der Prowss der Hurnanisierung der figurativen Verschaulichung sowie die
Losun~ vom abstrakten und zeitlichen Rahmen, wird im XVII-XVIII Jahrhundert
C'rreicht, als Folge einer Sprengung der festehenden Regeln die dem Ritus der MaIC'rl'i anhaJtctcn, und der Tendenzen die RegP)n der Erminie nicht zu befolgen.
Obwohl die anonyrnen Ikonenmaler die traditionellen Schemen in den typisch
ortodoxen Komposilioncn heibehalten, erscheinen eine R<'ihe von neuen Elementen - cine lebendi,gen chromatische Auswahl, einige Details des Allatglebens, der
Ausdruck der Gesichter und der Versuch die Tiefen durch chromatische Nuancen
zu veranschaulichen - als Folge der Assimilierung der renaissantistischen oder
barochen Beeinflussungen der Westlichen Kunst sowie jener venetianisch-kretanischen durch den balkanischen Einfluss.
Die Einbt•ziehung in dl'n ikonographischen Raum der Umwelt, dessen was der
Autor unter Natur versteht, ist nicht im cigentlichcn Sinn des Wortes eine Landschaft sondern die Einbeziehung einiger realen Bilder, sehr stilisiert, manchmal
sehr entfernt vom Ausgangspunkt. Deshalb ist der Naturrahmen anfangs Konventionell und Abstrakt, da die Natur vom Kiinstler nicht genau gekannt wird und
er nicht die direkte Beobachtung beniltzt, sondern seine Erinnerung. Mit der
Zeit wird er immer mehr die Phanomene der Umwelt analysieren und sie durch
sein eigenes Denken fiihren die wenigen Ratschliige der Erminie durch neue Bilder
bereichern.
21
22
23
24

25

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

inv.
inv.
inv.
inv.
inv.

468.
469.
349.
97.
25.
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Diese Konzeptionsendarungen konnen auch in den Matereier des suden des
Banates Ende des XVII-XVIII Jahrhundert vervolgt werden - die in der vorliegenden Arbeit analysiert werden.
Das XIX - Jahrhundert schafft eine weite Offnung zur westlischen Malerei,
da in den Stadten akadeI]'lische Maler des Reiches schaffen, deren Kunst Einfluss
auf die Bauernmaler des Banates austibt. Man bemerkt dass die Natur, die die
religiOsen Bilder begleitet Konturen erhalt und ein Teii der sacralen Szene wird.
Der Maler bekant die Landschaft mehr was beweist dass er sie studiert hat.
Mit all diescn Umanderung bleibt auch die Malerei des XIX Jahrhunderts in
gewissem Sinn dem Schema des Traditionalismus treu, da die Landschaft nur
ein Hilfsmittel darstellt, dass linkisch in der Darstellung der Linien und der Perspekti vc blei bt.
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FILE DIN ISTORIA UNEI

ŞCOLI

BICENTENARE

În anul 1976 şcoala din vechea aşezare minieră Daman (municipiul
a aniversat 200 de ani de la prima atestare documentară. Prima
menţiune documentară despre şcoala din Daman datează de la 1 octombrie 1776 cînd aceasta funcţiona împreună cu aceea de la Cuptoare 1 ,
Jimba de predare fiind cea română.
In anul 1781 a funcţionat ca învăţător Avram Nicolaevici pentru ca
zece ani mai tîrziu, în 1791, învăţător să fie Agram Lupulovici care preda
la 36 elevi (20 băieţi şi 16 fete) deşi numărul copiilor apţi de şcoală era
de 99 (48 băieţi şi 51 fete) 2 .
Începînd cu anul şcolar 1795/1796 şcoala vn fi frC'cvcntată numai de
copiii locuitorilor din Daman (57 elevi din care 17 băieţi şi 40 fete) separîndu-se de aceea de la Cuptoare 3 . In anul şcolar 1801/1802 şcoalCI a
fost frecventată de 54 elevi (20 băieţi şi 34 fete) 4 • Trebuie menţionCtt că
r:entru prima periomlă (1776-1871) există foarte puţine surse documentare.
Prima menţiune aflată în arhiva şcolii datează din 10 februarie 1871,
cinu comitetul parohial a hotărît sancţionarea părinţilor care-şi duceau
seara copiii la cîrciumă, jocuri sau îi lăsau singuri pc străzi: „ Pruncii şi
pruncele ... de astăzi înainte, cei mai mici de 15 ani să nu se afle seara
1a jocuri, nici pc str<ldă, împrejurul birtului. Fiescc care tată de familie
pentru călcarea acestui concluzii, se va pedepsi, prima dată pentru unu
pruncu seu, cu 50 cr., a doua ora cu unu fl„ a treia ora cu 2 fl„ ş.m.d." 5 .
La 26 noiembrie 1872, reprezentanţii cetăţenilor din Daman au hotărît
ra salariul anual al În\·ăţătorului Iosif Olariu pe pcrioadCI cît va funcţiona
la această şcoală să fie de 340 fl., luîndu-şi obligaţia să-i procure şi lemnele necesare pentn1 iarnă 6 .
într-un document datnt 16 martie 1877 este consemnat primul comitet şcolar, ales la 16 noiembrie 1876, care a fost format din: Ioan Oprea,
Iosif Olariu, George Gerguţia, Petru Zuiacu, George Coloşioară. Comi-

Reşiţa)

: Radu Petre, Onciulescu Dimitrie, Contribuţii la istoria
Banat, Casa corpului didactic, Timişoara, 1976, p. 273.
" Ibidem p. 273.
3
4

învăţămîntului

din

Ibidem p. 240.
Ibidem.

Arhiva comitetului parohial din 1871, Proces-verbal al şedinţei comitetului
parohial din 10 februarie 1871, punctul nr.
6
Arhiva comitetului parohial din anul 1872.
5
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tetul şcolar a hotărît să se îngrădească grădina şcolii, să se planteze pomi
fructiferi şi să se ajute „pruncii neglijaţi de către părinţi" 7 •
În anul şcolar 1878/19'79 învăţătorul Iosif Olariu a primit un salariu
anual de 300 fl., iar modestul inventar al bibliotecii cuprindea şi lucrarea „Şcoala română". Într-o adunare ţinută cu părinţii elevilor, învăţă
torul le-a adus mulţumiri pentru interesul caire-1 manifestau faţă de
scoală 8 .

· La 8 decembrie 1881 lucrătorii de la mina din localitate au solicitat
punerea la dispoziţie a localului şcolii pentru organizarea unei petreceri
devenită ulterior tradiţională. Dacă la început cererea a fost respinsă,
în urma intervenţiei energice a învăţătorului Iosif Olariu care şi-a motivat opunerea sa pentru stricăciunile care s-ar putea aduce inventarului şcolii, prin primirea sumei de 20 fl. pentru fondul şcolar s-a acoeptat organizarea acestui bal al familiilor de minieri în localul şcolii 9 •
O interesantă propunere a făcut învăţătorul Iosif Olariu în anul 1884
în vederea valorificării terenului agricol aparţinînd localităţii cerind ca
porţiuni din locurile numite „Vîlcele" şi „Delboceţiu" să fie plantate cu
pomi fructiferi unde aceştia aveau condiţii favorabile de dezvoltare 10 •
ln anul 1892 învăţătorul Iosif Olariu se pronunţă pentru activizarea
corului (dirijor: l\fihai Crăciun) şi <!tragerea cetăţenilor din localitate la
această formă de nctivitate culturală care va cunoaşte în perioada urmă
toare o sc>ric de succese.
Prin ordinul 3127 din 22 decembrie 1892 pedagogul l\Iihai Belcea a
fnc;;.t r'!11mi t înY[t\ător adjunct pe lingă Iosif Olariu pînă la pensionarea
acestuia. l\Iihai Belcea s-a prczcntnt la post la 29 ianuarie 1893, iar Iosif
Olariu a fost investit de nutoriL:lţilc loc;:ile cu renumerarca învăţătoru
lui adjunct. În perioada la care ne rC'fcrim învăţămîntul nu era gratuit
si în documc>ntc se gă<>eşte mcnţi1111C';1 c<J rf1rinţii trebuiau să plătească
11(·ntru fif'carc copil o taxă anuală de 15 cr. 11 •
Prin ordinul 1:?06 din 22 mai 1896 a fost numit ca învăţător definitiv
1 1 ~coala din Dom~m. Aurel Gherguţă ..!\cesta s-a prezentat la post în
data de 21 iunie 1896, fiind cazat la început în casa unui cetăţean din
localitate. Cu ocazia preluării inventarului şcolii nu s-au constatat lipsuri, clar noul invăţător a cerut autorităţilor locale să se înceapă neîntîrziat reparaţiile la şcoală 12 .
In unna dezvoltării extracţiei cărbunelui la Doman, numărul minierilor a crescut. Cei care trudeau în adîncurile pămîntului au cerut ca fiii
lor să poată frecventa şcoa1a din localitate. Această cerere a lor este
Hprobată cu condiţia ca să plătească pentru fiecare copil o taxă anuală
de 2 fl. şi 50 cr. In anul 1907 salariul învăţătorului a fost ridicat la
800 cor. anual plus lemnele în valoare de 80 cor., precum şi 40 cor. reprezentînd venitul realizat de pe lotul de pămînt primit de la comună.
Locuitorii aşezării trebuiau să contribuie la salariul anual al învăţăto
rului cu suma de 120 cor. In luna decembrie 1907 salariul a fost din nou
7 Ibidem, 1877.
e Ibidem, 1878.
8 Ibidem, 1881.
1o Ibidem, 1884.
11 Ibidem, 1892.
12 Ibidem, 1896.
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mărit la 1 OOO cor., dar învăţătorul a fost obligat să ţină şi evidenţa altor instituţii din localitate fără a primi o renumeraţie suplimentară pen-

tru aceasta 13 .
Incepînd cu data de 1 octombrie 1911 învăţătorul Aurel Gherguţă s-a
pensionat. Pentru ocuparea postului vacant s-a instituit un concurs stabilindu-se ca noul învăţător să fie salarizat tot cu 1 OOO cor. anual, asigurîndu-i-se locuinţă gratuită, dar fiind obligat să conducă şi corul din
locali ta te.
Ca învăţător provizoriu a fost numit A. Conciatu, care într-un memoriu se plîngea că este salarizat doar cu 80 cor. lunar şi nu cu 100 cor.
cum ar fi meritat 14 •
In anul şcolar 1912/1913 la şcoala din Daman a funcţionat ca învă
ţător Petru Colojoară. Datorită mobilizării învăţătorului Petru Colojoară
încă în anul 1914, acesta a fost suplinit în anul şcolar 1914/19'15 de că
tre bătrînul preot Ioan Oprea.
Deşi locuitorii din Daman solicitaseră în scris în mai multe rînduri
autorităţilor revenirea de pe cîmpul de luptă a lui Petru Colojoară sau
numirea unui nou învăţător, cererile lor au rămas nesoluţionate.
Documentele existente în arhiva şcolii consemnează faptul că în anul
şcolar 1915/1916 cei 60 de elevi în vîrstă de 6-12 ani nu au frecventat
şcoala din cauză că nu aveau cine să le predea.
La 1 februarie 1920 a fost numit învăţător ajutător Serafim Jurcă
care devine titular prin cîştigarea concursului orgnnizat în vara aceluiaşi an.
:'-cest învăţ.ător va funcţiona la şcoala confesională din Doman pînă
în ant~l 192-1 c . . nd a fost detaşat la Bocşa-Vasiova. În urma plecării lui
Serafim Jvrcă postul a fost pentru o scurtă perioadă suplinit de Rusalin
Keagoe pînă la numirea definitivă a învăţătorului Ion Franţi care va
funcţinna la nceastă şcoală începînd cu' data de 1 octombrie 1924. In
acela:;;i an găsim înscris în documente şi modestul inventar al '?Colii care
cuprindea printre altele: una masă, două scaune, o tablă în stare necorespunzătoare, două cuiere de perete, un cuptor şi o bibliotec8. care <:vPa
101 cărţii.>.
În anu~ şcolar 1926/1927 învăţătorul Ion Franţi a predat la clasele
I-IV care aveau un efectiv de 30 elevi repartizaţi astfel: clasa I - 12
elevi; clasa II - 7 elevi; clasa III - 2 elevi; clasa IV - 2 elevi; clasa
V - 3 elevi şi clasa VI - 4 elevi. Incepînd cu anul şcolar 1927/192d
la această şcoală a fost repartizată învăţătoarea Elena Giurasa. Documentele păstrate în arhiva şcolii menţionează faptul că în anul şcolar
1928-1929 un număr de 29 elevi au fost declaraţi neclasificaţi din cauza
numărului mare de absenţe „nemotivate". Aceste absenţe au fost cauzate de faptul că părinţii acestor elevi nu au avut posibilitatea să-i trimită la şcoală.
Începînd cu anul şcolar 1929/1930 a funcţionat la şcoala din localitate învăţătorul Vasile Popescu ajutat de învăţătoarea Stela Muresan.
Intr-un proces verbal al unei sedinţe a comitetului şcolar din anu 1'934
se menţionează că localul şcolii nu a fost zugrăvit de peste 10 ani, multe
11

Arhiva şcolii din anul 1907.

14

Ibidem, 1911.
Ibidem, 1924.

15
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geamuri erau sparte şi pentru a se putea ţine cursurile cu întreg efectivul
înscris mai erau necesare 4 bănci. Pentru cei care doreau să frecventeze
clasele V-VI s-a introdus un curs complimentar. Numărul cărţilor din
biblioteca şcolii a ajuns la 313 volume. Comitetul şcolar a fost format
din Iovan Purcăriţă (preşedinte), Aurel l\1uţiu, ing. Traian Bălcea, Traian
Franţi-Păluică, Valeriu Zuiac 16 .
La concursul organizat la Reşiţa pentru elevii fruntaşi la învăţătură,
şcoala din Doman nu a fost reprezentată în anul 1935 din cauză că nu au
existat fonduri pentru deplasarea copiilor. In luna martie a anului 1935
s-a organizcit ,,Săptămina sădirii pomilor", elevii şcolii aducindu-şi aportul la desUişurarea acestei acţiuni. Trebuie să menţionăm că elevii aveau
şi alte preocupări practice confecţionind rame pentru tablouri sau alte
obiecte în cadrul disciplinei „lucrul manual. Mulţi dintre elevi erau abonaţi la revista ,,Bucuria copiilor", iar şcoala era abonată la publicaţia
„Şcoala Caraşului". În anul 1936 prin reorganizarea comitetului şcolar
ca preşedinte a fost ales Ercmia l\Iilotin, iar ca vicepreşedinte Aurel
:\Iuţiu. Cetăţenii din localitate au propus construirea unui nou local de
*coală datorită faptului că cel vechi continua să se afle într-o stare necorespunzătoare.

Incepînd cu 1 noiembrie 1036, la Doman începe să funcţioneze învă
Ion Stîngu în locul lui Marin Strejanţu, transferat la Ocna de Fier.
Invăţătorii din Doman au participat la cercul cultural organizat la
Reşiţa. Conducerea şcolii a solicitat în anul 1936 un ajutor în bani de
b proprietarii minelor „Pentru ca şi copiii săracilor să poată frecventa
cursurile" .17
Instruirea copiiilor de minieri din localitate a fost realizată în anul
şcolar 1940/1941 de învăţătorii Ion Stingu (directorul şcolii) şi Iosif Bălaj
venit din nordul Transilvaniei. Pentru ajutorarea învăţătorului Iosif Băhtj
din fondul comitetului şcolar s-a alocat suma de 200 Iei.
La începutul anului şcolar 1~1·11/1942 şcoala din localitate a fost încadrată cu doi înv5.ţători şi anume: Ana Doroghi venită din nordul Transilvaniei, care a funcţionat la clasele I-III şi Ion Stîngu care a predat
la clasele IV-VII. în ;mul 1942 învăţătorul Ion Stîngu a fost concentrat,
ocul său ca director fiind suplinit de Ana Doroghi. In acel an şcolar cele
şapte clase au fost frecventate de 65 elevi repartizaţi pe clase astfel:
clasa I-a=15; clasa II-a=13; clasa III-a=lO; clasa IV-a=7; clasa V-a=
=10; clasa VI-a=7; clasa VII=3. 18 In anul şcolar 1942/1943 nu s-a alocat
din buget ul conninei nici o sumă şcolară care a funcţionrit în două localuri
dispunînd de dot!ă săli de clasă.
Funcţionare(! şcolii a fost asigurată prin subvenţii, iar cursurile nu au
fost frecventate nici în acel an de elevii cu situaţie materială mai grea.
Pentru procurarea unor obiecte necesare desfăşurării procesului de învă
ţămînt au fost organizate şi o serie de serbări în colaborare, de către
elevi şi adulţi.
In anul şcolar 1944/1945 şcoala a fost încadrată cu următoarele cadre
didactice: Ion Stîngu (director), Ana Doroghi, Gheorghe Rînja şi Loghin
Hudumac. Datorită greutăţilor provocate de cel de al doilea război monţătorul

u;
17

•~

Registrul de procese verbale a comitetului şcolar din anul 1934.
Arhiva şcolii din anul de invăţămint 1936.1937.
Cataloagele claselor I-VII din anul şcolar 194111942.
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frecvenţa copiilor a fost nesatisfăcătoare (52D/o). Activitatea şcolii se
găsea la cheremul patronilor U.D.R. care au dovedit o slabă preocupare
pentru asigurarea condiţiilor optime desfăşurării procesului de învăţămînt
în cele două săli de clasă. Pentru îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar
1945/1946 comitetul şcolar format din Irimia Milotin (preşedinte), Dumitru Şoacă, Traian Franţ şi Ferdinand Fonek a hotărît chemarea în faţa
sa a părinţilor care nu-şi trimiteau copiii la şcoa:ă 19 •
La începutul anului 19-17 s-au deschis c~irsurilc de alfabetizare care

dial

s-au desfă~urat de trei ori pe săptămînă. Aceste cursuri au fost frecventate de 1.fO locdtori ai Domanului, cifră care ne arată dezinteresul regimului burghczo-moşiresc faţă de instruirea şi educarea copiiilor de muncitori. in anul şcolar 1948/1949 şcoala a fost frecventată de 147 elevi
dintre care unii cu situat;ie materială mai grea au primit cărţi gratuit. În
~celaşi an a e:dstat şi o secţie germană care a funcţionat numai cu clasele I-IV.
Reforma învăţămîntului din anul 1948 a deschis noi perspective de
de~~vo:t~rc '.colii românC'şti. Şcoala din Doman se va transforma începind
cu anul şcolar 1961/1962 în şcoală generală de 8 ani. În centrul preocupă
rilor tuturor cadrelor didactice s-a aflat şi se află formarea tinerei generaţii în spiritul concepţiei materialismului dialectic şi istoric, a socia:ismului ştiinţific, al cunoaşterii originii, dezvoltării vieţii omului şi societăţii.

Cei 200 de ani de existenţă a şcolii
tot atîtea trepte pe calea dezvoltăţii şi
aceste meleaguri bănăţene.

româneşti

din Doman

reprezintă

perfecţionării învăţămîntului

pe

NICOLAE HILLINGER

P.'·.G'!?S OUT OF THE HlSTORY OF A BICENTENARY SCHOOL

In 1976 the schoo] fro;n an old scttl ment of miners in Doman (town Re'3iţa)
cC'lcbrated 200 years from its first docunicntary certification.
The first docllrnC'ntary mention rnncerning this school dates from the }st of
Ort0ber 1776 when this school was working together with the school from
('u11toare-Secu.
Begginning with the school year l 795 1796 this school had been attended only
bythe children of the inhabitans of Daman (57 pupils: 17 boys and 40 girls) parting
with the school from Cuptoare. The first mr>ntion found out in the arhives of thc
school dates from tl:e 10
of February 1871 when the parisch board decided to
punish those parents who had carried their children with them to the pubs in
the evening or gambling or those parents who lct their childsen by themsclvey
in the streets.
The article depicts the principal evets aut of the life of one the oldest schools
from the surroundings of the town Reşiţa.
HI Registrul de procese verbale a comitetului şcolar din anul de invăţiimînt
Fl45/1946.
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UN DASCAL BANATEAN LA CUMPANA DE
'
VEACURI-ION SIMU
(1844-1923)
Cu desăvîrşire uitat n-a fost niciodată dar nici nu s-a bucurat, din
partea celor preocupaţi cu cerecetarea trecutului nostru, de prea mare
atenţie. Îl pomenesc mai toate lucrările dedicate istoriei învăţămîntului,
mişcării artistice, presei dar fără a încerca o pătrundere dincolo de netezimea suprafeţei. Poate că şi lipsa documentelor referitoare la el a fost
o cauză a unei astfel de stări a lucrurilor. Este adevărat că în ultimii an]
personalitatea lui a început să stîrnească tot mai mult interes pe măsură
cc cercetarea istorică din Banat pătrundea în imperiul Arhivelor. Studii
de valoare au arătat mare interes pentru (mai ales) activitatea gazetă
rească depusă de Ion Simu în redacţiile revistelor reşiţene „Ludimagister"
şi ,,Balaurul" 1 • Dar Simu a fost o personalitate complexă, un om angajat
plenar în problemele majore ale societăţii româneşti la acea cumpănă
de veacuri în care i-a fost dat să vieţuiască. Nu este deci de mirare că
Simu s-a înscris în şirul acelor personaHtăţi ale cărei dimensiuni le reevaluăm treptat pe măsura descoperirii unor noi informaţii privind faptele lor şi dimensiunile faptelor lor.
Prea multe despre biografia sa nu ştim nici astăzi. Potrivit unei conscripţii reşiţene, ca şi propriilor sale afirmaţii s-a născut în satul Răchitova
din preajma puternicului centru cultural al Oraviţei, la 15 octombrie
1844 2 • Datorită unei scrisori trimisă lui Atanasie Sandor, profesor al Prepar::mdiei arădene, aflăm, pe scurt, chiar de la Simu, şcolile ce le-a urmat:
„ ... pedagogia din Arad şi patru clase gimnaziale din Lugoj, apoi şcoala
comercială şi cunoştinţele notariale ... " 3 . Absolvent deci al prestigiosului
instit~it arădan, va funcţiona vreme <le 5 ani ca învăţător în Lugoj şi din
1

Vasile Popeang<.i, Presa

peclagogică

din Transilvania 1860-1918,

Bucureşti,

[). 165-171, 207-208.

Victor Tîrcovnicu,
( lî80-1918),

Bucureşti,

Contribuţii

la istoria

învăţi1mîntului

românesc din Banat

1970, p. 276-288.

Nicolae Işfan, Prima revistă pedagogică reşiţeană în Energia (Reşiţa), II (1966),
n.r. 98, p. 4.
Mihail Deleanu, „Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reşiţa în Banatica, III (1975), Reşiţa, p. 317-326.
2
Arhiva parohiei ortodoxe din Reşiţa Montană, „Conscripţia poporaţiunei din
Recita Mo7Jtană, document neinventariat.
" Biblioteca Academiei R.S.R. (în continuare B.A.R.), Mss, 1 015, f. 271.
22 -

Banatica -

vol. 7.
https://biblioteca-digitala.ro

V. Leu, V. Zaberca

1 februarie 1871 pînă la pensie (vreme de 30 de ani) va munci pentru
scoala românească din Resita Montană 4 •
· Viaţa nu i-a lăsat prea· multe prilejuri de bucurie. A fost greu să se
descurce cu venitul mic al salariului de învăţător într-un centru muncitoresc. Ideile sale în legătură cu necesităţile învăţămîntului, în legătură cu
căile şi mijoacele de modernizare ale acestuia, l-au adus în conflict cu
o parte mai conservatoare a clerului, după cum activitatea dusă pe tărî
mul luptei naţionale a românilor avea să-i aducă duşmănia autorităţilor
şi mai ales a patronatului exercitat de S.T.E.G. Familia i-a fost numeroasă, cu patru copii şi nici aici n-a fost ocolit de necazuri. ln 1887 avea
să-i moară soţia 5 după ce cu un an înainte îi murise un fiu, Tiberiu, din
cauza epidemiei de difterie ce izbucnise în şcoală 6 . Urmează un proces cu
socrul său care deşi, se pare, cîştigat în cele din urmă avea să însemne
mare cheltuială în banii şi aşa puţini, de care dispunea•. Recăsătorit,
după pensionare, va pleca la Arad 3 . Copii nu i-au arătat prea multă înţelegere şi către bătrîneţe se gindt•a să lase casa ce o avea în Reşiţa în
beneficiul unor întreprinderi caritabile, nrni ales pentru educarea tinerilor români din Reşiţa şi Răchitova: „ ... ear venitul curat după capital, 250; 0 să se dea pentru cultura industrială a tinerilor născuţi din
Reşiţa cu purtarea şi calcuri eminenţi, 25°/0 pentru cultura agricolă a
tinerilor născuţi în Răchitova, satul meu natal, cari vor fi cu purtarea
eminentă şi calculi eminenţi ... 4•t•.
Un rol deosebit de important i-a revenit lui Ion Simu la întemeierea
primului cor românesc reşiţean. Acest lucru este rezultatul unei mai înddungi st1·ădanii. Se cunoaşte un apel adresat de el tuturor iubitorilor de
cinkc românesc pentru a treet' la acţiune în vederea organizării corului.
:\cesta este de fapt începutul chiar al Reuniunei de cîntări şi muzică din
Hcşiţa l\fontană 10 . Inccpind cu anul 1872, corul, trecînd şi prin perioade
m<1i dificile, este embrionul din care se va na~te, mai tîrziu, Reuniunea.
"'."ll' altfel, Simu deşi nu avea studii muzicale de strictă specialitate se pare
c~1 avea cunoştinţl' solide în ocest domeniu. El va fi nu numai primul
instructor al corului ci şi conducătorul său ori de cite ori dintr-un motiv
sau altul lipsea dirijorul specialist 11 • Chiar el mărturisea în scrisoarea
către Atanasie Sandor că intre „cunoştinţele pregătitoare" poate enumera
„Cunoaşterea musicei vocale întrucît pot aranja coru1i de şcolari cu două
~i trei voci şi de adulţi cu patru voci pre note şi fără note, bărbăteşti şi
mixte 12 . Rolul decisiv în ctitorirea corului îl sesizează cel mai vrednic
urmaş al acestuia în fruntea acestei importante formaţii bănăţene, Iosif
• Arhiva Muzeului

Judeţean

din

RC"şiţa

(în continuare A.M.J.R.), fondul, I.

Simu, doc. nr. 1.

Arhiva parohiei ortodoxe din

[J

Reşiţa Montană, Conscripţia

Reciţa Montană, document neinvC'ntariat.
•; Luminătorul, Timişoara, VII (1886),

poporaţiunei din

nr. 9.
A.M.J.R., fondul I. Simu, doc. nr. 2.
~ l\l. Deleanu, op. cit., p. 319.
~' A.M.J.R., fond. I. Simu, doc. nr. 2.
10
Iosif Velcean, Auto biograf ia, Timişoara, f.a., p. 34.
11 Intre anii 1837-1877 corul a avut o perioadă de stagnare. Aceeiaşi situaţie
va fi cunoscută şi în perioada 1882-1885 cf. Iosif Velceanu, Istoricul Reuniunii
române de cintări şi muzicii dtn Reciţa Montană 1872-1905, Reşiţa, f.a., p. B ~i
7

14.
1

~
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Velceanu. Beneficiind de importante contribuţii documentare păstrate
tn arhiva „Reuniunii", Velceanu va putea întocmi istoricul ei şi va fi
în măsură să aprecieze exact rolul lui Simu: „ ... găsii preţioase urme
despre nctiYitatea prodigioasă a antecesorului meu, dascălul Ion Simu ( ... ) în jurul strădaniilor de a înfiinţa o societate corală în acest
orăsel montanistic unde numai elementul românesc nu-şi avea înjghebar~a sa muzicală. Găsii, în analele păstrate, că la stăruinţele neobosite
ale dascălului Ion Simu se înfiinţează în anul 1872 mult dorita societate
muzicală sub numirea de „Cor vocal român" 13 . Deşi primii paşi au fost
plini de succes, pînă în 1878 activitatea a fost intermitentă, cu pauze mari
în asa fel încît în acel an Simu se vede nevoit să lanseze un apel pentru
relu~rea muncii1 4 • De această dată, probabil pentru a stimula interesul
localnicilor, dascălul reşiţean este preocupat de difuzarea, în coloanele
presei române a vremii, a succeselor obţinute de corişti. „Familia" a
fost o gazdă primitoare a unor astfel de veşti1 5 • De fapt el va reuşi să
transforme astfel de veşti, de mici anunţuri, în adevărate prilejuri de
expunere a unor crezuri proprii, transformîndu-le în articole mult mai
ample. Astfel, despre prima manifestare publică a corului după reluarea
activităţii, Simu nu se mulţumeşte cu înşiruirea programului, cum se
obişnuia, ci găseşte minunate vorbe despre dansul naţional hora -ca simbol al unităţii româneşti, manifestare a dorinţei ce clocotea în toate
inimile: „ ... încîntătoarea Horă, acest lanţ electric, carele leagă inimile
tuturor jucătorilor uneşte şi desemnează privirile tuturor sufletelor iubitoare, încîntătoarea horă, acest simbol de unire puternică, naţională, prin
;:ccentele musicei sale duioase, a fermecat tinerii şi bătrîni ... " 16 • în
acelaşi scop, popularizarea realizărilor, se adresează şi lui Bariţ, cu rugă
mintea de a publica în paginile „Observatorului" o notă despre concertul
dat cu ocazia Crăciunului în anul 1878. Din anunţ spicuim doar vorbele
de încheiere: „Onoare atît membrilor cît Şi conducătorilor lor şi întregei
june reuniuni. Dacă în aşa scurt timp a ajuns la aceste rezultate frumoase
este mare speranţă ca în viitori prin zelul şi activitatea de pînă acum va
deveni la renume şi Reciţei îi va servi spre laudă" 17 . Hotărîrea transformării corului vocal român în „Reuniunea de cîntări şi muzică din Reciţa
Montană" a fost luată în adunarea din 21 decembrie 1878 a comitetului
şi sancţionată de adunarea generală din 11 mai 1879 19 • Simu era secretarul acesteia 19 , post în care va fi reales în 19 martie 1885 20 iar la 28 februarie 1892 figura ca vicepreşedinte al ei2 1 • !n tot acest timp a continuat
să poarte grija corului şi sub conducerea sa a fost organizat spectacolul
la care s-a cîntat pentru prima oară, după cîte ştim, în puternicul centru
muncitoresc, „TrJ.colorul" 22 • !n anul 1889 comitetul Reuniunii hotărăşte,
Ştefan Mărcuş, Thalia Română, 1945, p. 120.
Iosif Velcean, op. cit., p. 34.
15 Familia, Oradea, XV (1879), nr. 16, p. 106.
ts Ibidem.
17
B.A.R., Mss 100, p. 29.
18 Iosif Velcean, Istoricul reuniunii rom. de cânt şi muzică din Reciţa mont.
1872-1905, Reşiţa, f.a., p. 8.
•~ B.A.R., Mss 1 015, p. 272.
~ 0 Iosif Velcean, Istoricul ... , p. 20-21.
2 1 Ibidem, p. 25.
22 Ibidem, o. 20-21.
13
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„cu toată bucuria", reluarea repetiţiilor sistate oînă atunci, din cauza
deselor schimbări de dirijori, sub conducerea lui Ion Sin1u 23 • Doar pensionarea şi mutarea lui la Arad îl vor despărţi de cor. Desigur că activitatea din cadrul Reuniunii mai are încă multe aspecte pînă acum necunoscute mai ales din cauza lipsei documentelor ce au reuşit să ne ajungă,
prea puţine, în mîinile celor de acum. Cert este însă că acest aspect al
muncii sale nu este decît unul între multe alte strădanii.
Există mărturisirea că în timpul în care se afla în Reşiţa avea intenţia cie a scrie o monografie a oraşului. Ar fi fost în acest caz prima scrisă
de un român: „l\Iă ocupasem şi eu cu ideea scrierii monografiei Reşi
ţei ... c•.'.?~.
Între dascălii bănăţeni din vremea sa, Simu a fost recunoscut ca unul
dintre cei mai prestigioşi. De fapt toate celelalte aspecte ale activităţii
sale pornesc tot de la gîndul că învăţătorul este dator să lupte pentru
luminarea iJOporului nu numai în şcoală ci şi în afara ei. De aici prezenţa sa în fruntea corului, de <Jici efortul făcut ani la rînd prin editarea
unor reviste româneşti. Este important faptul că dascălul reşiţean s-a
încc:drat plenar în lupta pentru cucerirea statutului pe care învăţătorul îl
merita în societate, corespunzător cu importanţa socială a muncii sale.
Efortul în această direcţie avea să-i fie frînat mai ales de conducerea
clericală, pe care o aveau în acea vreme şcolile poporale româneşti, ca şi
de con"tanta ostilitate CI S.T.E.G.-ului rn·nrnlţumi_t Je patriotismul
manifestat de Simu. La terminarea studiilor va funcţiona, pentru puţin
timp, ca învăţător în Lugoj, de unde se va transfera la Reşiţa cu începere
de la 1 februarie 1872:!·'. Va muncii în <1ceastă importantă aşezare vreme
de 30 de <lni, pînă la pension;ire:!r.. A ocupat postul potrivit condiţiilor
oferite de comuna bisLTicească Heşiţa l\[ontană, condiţii ce fuseseră publicate: în „Albin(I'', nr. 85 din 1871.
lnţekgind importanţa organizării învăţătorilor în lupta pentru propăşirea învăţămîntu1ui romc'.mesc, Ioan Simu, va fi un activist de frunte
al 1\sociaţici învăţătorilor din această p<1rte a Banatului şi în cadrul ei
ocupa imporl<mtc funcţii. ln 1837 îi comunica lui J\. Sandor că: „am fost
notariul H.euniunii învăţătorilor români gr. or. din dieceza Caransebeşului
şi mai amînat preşedintele ei'c. ln cadrul acesteia va fi un element activ,
fiind solicitat să prezinte, în adunările generale sau ale comitetului de
conducere, diferite lucrări şi rapoarte. Astfel în 1879, la Făget, va susţine
un referat în care pk·da pentru înfiinţarea în fiecare protopopiat a trei
şcoli superioare întrucît instrucţia dobîndită în şcoala elementară nu este
suficientă, pentru introducerea, în institutele pedagogice, a unor obiecte
de studiu ca antropologia, psihologia şi economia naţională. Tot acolo
socotea că acest din urmă obiect ar fi necesm· chiar cu începere la nivelul
şcolii primare 28 •
In cadrul aceleiaşi Reuniuni i se încredinţează studierea mai multor
manuale ce urmau să fie folosite în şcolile naţionale: Intiia carte de lec:

3

:~

Ibidem, p. 23.

A.M.J.R., Fond. I. Simu, doc. nr. 3.
doc. nr. 4.

~" Ibidem,
=' 6 Ibidem.
~7

B.A.R., Mss, f. 272.
:-e V. Tîrcovnicu, op. cit., p. 256.
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tură şi învăţătură

de Ioan Popescu, Istoria naţiunii de M. Drăghici ş.a.
Asupra acestora trebuia să se pronunţe o comisie de trei membri între
care şi Simu. Hotărîrea a fost luată în şedinţa comitetului Reuniunii
ţinută la 1 aprilie 1871, la Lugoj2 9 • Desigur că el trebuie să se fi bucurat
de mult prestigiu în rîndul învăţătorilor bănăţeni din moment ce, deşi
foarte tînăr, i se încredinţează o aşa sarcină dificilă. Lucru se datora însă
unei trainice şi recunoscute pregătirii profesionale. Dealtfel însuşi Simu
va fi autorul unor importante lucrări necesare procesului de învăţămînt.
Astfel el întocmeşte, potrivit propriei afirmaţii, „primul glob pămîntesc
în limba română" 30 care a fost acceptat în toate şcolile bănăţene 1 1, fiind
tipărit la Praga 32 • Afirmaţiile de mai sus le făcea în 1887. Peste mai
puţin de 3 ani planiglobul avea să fie socotit intolerabil de către autorităţile şcolare aşa că a fost interzis: „Prin ordinul nr. 42 045 din 6 dec.
1889, l\finisterul opreşte de a fi utilizate în şcoli mai multe hărţi printre
care „Pămîntul" edat de Telkl în Praga, româneşte de. Ioan Simu", pe
rnuli vul că acestea „sînt contrare relaţiunilor şi puseciunii politico-juridice a statului unguresc" 33 . Din păcate nu a ajuns pînă la noi nici un
exemplar din paniglobul acela.
Numele lui Ion Simu va fi legat şi de organizarea întrunirii învăţăto
rilor din părţile Oraviţei ce urma să aibă loc în august 1887 la Heşiţa 34 •
Cu acest prilej se va constitui un comitet de organizare a cărui notar era
el însuşi. Se hotăreşte ca, în lipsa unei săli corespunzătoare, adunarea să
se desfă!;ioare în biserica românească. Se aprecia că prezenţa atîtor învă
ţători era un bun prilej de-a vizita uzin0le şi minele din preajma oraşului
ca şi a unei peşteri clin carstul cărăşean 3 :>.
Ca dascăl s-a îngrijit permanent de înzestrarea şcolii cu cele de trebuinţă pentru buna desfăşurare a procesului de învăţămînt. Considera că
o bibliotecă şcolară bine organizată şi bine înzestrată este o necesitate
imperioasă. Va conduce, o vreme, chiar el biblioteca şcolară=>G căreia îi va
dona o extrem de importantă carte, o excelentă istorie a războiului pentru
independenţă, cunoscutul „Resbelul orientale ilustratu" 3 î. Cartea, considerată ostilă intereselor stăpînirii străine, va fi interzisă în imperiu şi în
<1.Cest context gestul l'--li Simu dobîndeşte semnificaţia unei împotriviri.
Domeniul în care numele său se va ilustra în mod cu totul deosebit a
fost munca în redacţie. Poate fi socotit printre întemeietorii presei pedagogice româneşti. Preocuparea pentru problemele presei cunoaşte, la el,
o evoltiţie care poate fi uşor urmărită, în timp. Periodice de mare prestigiu între românii bănăţeni vor publica corespondenţele sale. Va fi preocupat în mod constant cu difuzarea ziarelor româneşti din Ardeal şi
Homânia. Autorităţile au instituit, în mod abuziv taxe poştale exagerate.
Nu ştim ce anume ziare primea, căci în scrisoarea trimisă lui Bariţ în
w Ibidem.
Jo B.A.R., T'viss. 1 015, f. 273.
31

Ibidem.
Ibidem.
3
~ Foaia Diecezană, Caransebeş, V (1890), nr. I.
34 A.M„J.R., fond I. Simu, doc. nr. 5.
35 Ibidem.
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Arhiva parohiei ortodoxe din Reşiţa Montană, Protocolul bibliotecii, doc.
neinventariat.
36

37
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11 ianuarie 1879 pentru a-l ruga să protesteze în „Observatorul" împotriva unor astfel de practici, nu mărturiseşte decît că erau din România.
Cu acelasi prilej îl roagă să publice anunţul că Reuniunea de cîntări şi
muzică din Reşiţa Montană a dat primul concert după reluarea activit aWt"38
.11 .
In 1886 va trece el însuşi la editarea unei reviste pedagogice. Necesitatea unui periodic dedicat exclusiv problemelor învăţămîntului românesc
din aceste părţi este remarcată cu mult timp înainte. Într-un articol publicat în „Luminătorul" în vara anului 1884 se arăta foarte preocupat de
această necesitate: „Asemenea se aşteaptă ca învăţătorii din dieceza Caransebeşului să-şi aibă organul lor de presă înfiinţat şi sprijinit din fondul reuniunii, căci a fi fără presă este tot atîta cît a fi la întuneric, a fi
fără lumină. Prin ce s-ar putea inspira învăţătorimea pentru bunurile
ideale, dacă nu prin ce s-ar cultiva realismul sănătos între învăţători,
dacă nu prin presa lor proprie pedagogică, prin ce s-ar susţine principiile
pedagogice probate şi prin ce s-ar lămuri aplicarea lor în situaţiunea
şcolară, dacă nu printr-o presă proprie pedagogică·? Pre cît însă de o
parte presa va fi lumina învăţătorilor şi a părinţilor, pre atît ea va fi
buciumul prin care ne vom bucina bucuria, opiniunile şi păsurile noastre,
cit se poate de tare, chiar de ar şi plesni timpanul urechilor celor grei la
auz" 39 . Abia peste doi ani va reuşi să scoată Simu mult dorita revistă dar
o va face pe socoteală proprie. Se va numi „Ludimagister". Primul număr apare la 16 martie 1886 şi va fi insistent anunţat şi recomandat în
presa bănăţeană. „Luminătorul" îi vesteşte apariţia încă la 16 martie:
considerînd c<.1 o ~ trăd<.1nie necesară şi meritorie faptul că acest „organ
pentru trebuinţele în\'ăţătorilor apare de două ori pe lună, la 1 şi 16 ( ... )
Tendinţa este de toată lauda şi întreprinderea merită sprijinire căldu
roasă"40. Era o gazetă-tribună care va milita mai ales pentru ridicarea
statutului învăţătorilor 11 . O declara deschis chiar în articolul program publicat de primul număr: „Scopul ei (al revistei - n.n.) este promovarea
şi apărarea intereselor învăţătorilor români din Ungaria şi Austria de
astăzi şi ori de unde s-ar afla ei, este luminarea este cultivarea noastră
proprie prin noi prin propriile noastre puteri; este unirea noastră într-un
agregat solid şi de valoare: pentru ca să nu meii stăm şi de aici înainte
ca nişte atomi resfiraţi şi de puţină însemnătate, suflaţi şi spulberaţi de
vînturi adesea încotro nu ne place, ci să putem fonna elementul educativ al organismului societăţii, puternic şi abil, aşa precum îl cere viaţa
şi trebuinţele moderne" 4:?. Simu va respecta acest program şi în paginile
revistei se vor face afirmaţii de cea mai mare importanţă ca cea despre
caracterul de clasă al educaţiei sau ideea legării învăţămîntului de practică43. In rubrica „Din viaţa învăţătorilor" se atrage atenţia asupra unor
aspecte negative din viaţa dascălilor şi a şcolilor româneşti. Se critică
aroganţa unor preoţi care căutav să umilească învăţătorii, neplata salariilor ~i ci1iar consistoriul diecezan. Simu însuşi remarca că revistele sale (în
38
39

40

41
42
43

B.A.R., Mss 100, p.
I. Simu, Lucruri dăscăleşti in Luminătorul, Timişoara, V, (1884), nr. 63.
Luminătorul, Timişoara, VII, (1886), nr. 21.
M. Deleanu, op. cit., p. 322.
Ludimagtster, Reşiţa, I (1886), nr. 1.
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1887 scoate o a doua, „Balaurul")H aveau un pronunţat caracter anticlerical: „Fireşte că programa foilor şi spiritul acestor redigete de mine nu
prea convine clerului ... " 45 • Acestui program i s-au raliat numeroşi învă
ţători cărăşeni cu mare prestigiu între care îl găsim pe Ion Miclea din
Iertof, Iosif Novac din Oraviţa, Gheorghe Tunea din Vărădia, Sava Molin
din Moniom. Toţi au publicat articole în revista reşiţeană. Au fost tipărite,
în coloanele sale şi materiale semnate de colaboratori externi, nume de
prestigiu în cultura noastră ca Atanasie Marinescu sau dr. Crăiniceanu.
Primul, vorbind peste ani despre necesitatea unor foi pedagogice, avea
să-i aducă lui Simu un binemeritat elogiu: „Era odată în dieceză învăţă
tori ul Ioan Simu din Reşiţa. L-am cunoscut bine în persoană de cînd
eram în Oraviţa şi de atuncia din corespondenţe. Era un învC'ţătoriu cult
~i român şi în Reşiţa a ed'at foaia Pedagogul. Seracul Simu! mai i.loată
foaia o împlea cu lucrurile sale, el culegea literele şi el spesa. In loc ca
vr'o 10-20 de înveţători să se grupeze pe lîngă el de colaboratori şi să se
arate după împrejurări, mai înveţaţi decît Simu, să se arate, că în mina
lor e conducerea progresului cultural al Bănatului, o grămadă. de înveţă
tori pismuind pe Simu, că se face mai ocoş de cit ei, l-au atăcat cu
invective, l-a tras de haină în jos, ca să nu să rădice - şi i-au rămas
datori pe Pedagogul. Simu a trecut în dieceza Aradului, şi cei pismuitori
totuş l-au văzut, că le trece ca un meteor luminos, dar în locul lui nici
după atîţia ani nu s-a rădicat alt meteor şi cei aşa numiţii învăţăţi nu etu
fundat altă foaie pedagogică" 46 .
Trebuie să precizăm că revistele sale erau ostile atitudinii unei părţi
a clerului şi nu bisericii însăşi. Atitudinea sa înaintată i-a făcut pc unii
cercetători să-l considere socialist dar niciodată el n-a afirmat asta si nici
nu s-a considerat ca atare 47 . Simu rămîne în cadrul anumitor limite pe
care nu le depăşeşte cu toate că se situează pe o poziţie înaintată în
efortul de consolidare a învăţămîntului românesc modern. Venituri n-a
obţinut din periodicile reşiţene, dimpotrivă a lucrat cu mari pierderi bă
neşti. Totuşi insista cu dîrzene în editarea lor convins fiind că nu cîştigul
material este, în acest caz, lucrul cel mai important. Apariţia lor era
asigurată prin tipografia proprie ceea ce înseamnă că în aprilie 1886, la
Reşiţa, funcţiona o a doua intreprindere românească de acest fel ce începe
să producă aproape simultan cu o a treia, cea în care se va scoate prestigioasa „Romanische Revue" a lui C. Diaconovich 4s.
Ţinuta patriotică, ferma atitudine în problema naţională l-au făcut
suspect în ochii autorităţilor foarte suspicioase faţă de manifestările româneşti49. Patronatul şcolii, în acest caz una din cele mai puternice organiu M. Deleanu, op. cit„ p. 319.
45 B.A.R„ Mss 1 015, f. 2n.
6
"
Foaia Diecezană, Caransebeş, XIII (1898), nr. 1.
47
M. Deleanu, op. cit., p. 325.
48
Prima tipografie românească din Reşiţa a intrat în funcţiune în 1884 fiind
proprietatf'a lui Simion Pocrcanu, Cf. Gh. Jurma, Presa şi viaţa literară în Cara.~
Severin, Reşiţa, 1978, p. 10; Tipografia în care se scot2a Homanische Revue a fost
adusă în Rc-şiţa în 15 decembrie 1886.
49
In 1882 Petre Broştennu, membru corespondent al Academiei Române, se
plîngea într-o scrisoare cătrf' Bariţ că autorităţile îi violau corespondenţa cu
acesta. Cf. V. Zaherea, V. Leu, Din corespondenţa bănăţenilor cu George Bariţiu în
Mehedinţi - Istorie şi Cultură, Drobeta Turnu-Severin, I, (1978), p. 89.
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zaţii monopoliste din imperiu S.T.E.G.-ul, a început o acţiune susţi
nută împotriva incomodului învăţător reşiţean. Astfel în 1888 i se cere
să dea o declaraţie prin care să confirme cum că salariul său ar fi doar
de 126 fl. anual, restul fiind doar o indemnizaţie. Simu refuză pentru că
în realitate salariul era de 450 fl., 30 m de lemne şi 120 fl. anual bani

pentru locuinţă. El a înţeles manevra patronatului care voia să transforme
salariul fix şi obligatoriu într-o simplă remuneraţie a cărei obligativitate
nu-i mai era confirmată. In acest sens, la 1 octombrie 1888 adresează
o petiţie Congresului diecezan în care afirmă că a întocmit aceasta „cu
atît mai vîrtos fiindcă cred că nu-i poate fi indiferent dacă patronatul Societatea căilor ferate de stat plăteşte învăţătorilor confesionali
români, pe an, salarii sau remuneraţiuni cari din urmă se pot da şi se
pot lua după plac după cum convine sau nu patronatului purtarea sau
caracterul românesc al respectivilor învăţători" 50 . A luat atitudine şi la
gîndul că acest „drept nu este bine să se peardă prin indiferenţă sau
comoditate, cum s-au perdut multe alte drepturi la poporul nostru" 51 .
Urmează alte greutăţi. Incepînd cu anul 1887 patronatul i-a retras 150 fl.
din salar precum şi cota lemnelor de foc astfel incit ajunsese în situaţia
de a avea un venit mai mic cu 114 fl. decît un învăţător mai tînăr decît
eFi 2 • Avea în acel moment 20 de ani munciţi în şcoala reşiţeană. Ştia foarte
bine de unde i se trag toate necazurile: „Care-mi sînt păcatele? Ţinuta
mea de naţionalist aici este centrul de greutate a celui mai puternic factor politic din comitat? In a(nul) 1885 cu ocaziunea alegerii de deputat în
Zorlenţi, administratorul domenial al Soţietăţii voise să mă înfrîngă ~i
alunecai cu dînsul într-o ceartă. Din aceasta a pornit odiosul curent asupra mea carele s-a înăsprit ... "~' 3 . 1n anul 1884/1885, la ~coala românească
din Re~ita l\'1ontană a fost înfiinţată o a doua clasă deci un post de învă
ţător~·~. Acesta era ocupat de Sofronie Liuba~• 5 cel care, mai tîrziu, a\·eu
să se facă cunoscut prin monografin satului ::\I:iidan premiată de Academia Româncfi(j. S.T.E.G.-ul îl transferă însă la Docnecea si-1 aduce în
schimb pe unul din ab-.ul\·L·nţii ~coli pvd<1gogice din Carans~'beş, un oarecare J\fori~cscu:;;. Accst<.1. clC'partC' de a corespunde imaginii învăţătorului
lumintat, dar sprijinit dt· comitC'tul parohial, urmărind scopuri materiale,
\'li reuşi ~<i diminueze ~alariul lui Simu cu 200 fJ."R· Aceşti bani erau
plătiţi de comun{1 peste s1·111a p{llronalului, conform condiţiilor anunţate
în „Albinn" nr. 85 din 1B71. Drci C'i făceau parte din S{l~ar ~i prin urmare
hotărîre;1 comitch1]ui parohi;t] r•r;1 ;irbitrc:iră ~i neconfo1mă legii. Dealtfel
comitC'tul însu~i v;1 rC'ct1nn:1'tC', e drept în mod indirect, că decizia sa
încălca prevederile cnntractua:e a111mţatc în „Albina". La 25 febnrnrie
1886 ~C' rccuno~tea ră: „L-;1111 ajutorat ( ... ) dC' la venirea sa în comuna
r.oastră pînă în zi' :<1 d0 azi cu ~00 fl. pre fiecare an, dar pre lingă condiţiunea ca dînsul să ~(· ţină strîns dC' s(·n·iţiul besericesc ( ... ). Această
',o A.M.J.R., fond I. Si11111. cioc. nr. G.
Ibidem.
Ibtdem, doc. nr. 7.
:;J I bldem, doc. nr. 8.
54
I. Simu, Afaceri sculare în Lumi11 !turul, Timişoara, VII, (188G), nr. 3.
5 :; Ibidem.
·
51
52

:e S.I. S11nu,
I~iuba, A. Jana, Topografia satului ~i hotarului Măiclan, Caransebeş,
Afaceri şcolare în Luminătorul, Timişoara, VII (1886), Nr. 3.

"

7

.. s lbicle111.

https://biblioteca-digitala.ro

1885.

Ion Simu

condiţiune

441

care trebuie bine intonată în concursul scris în ziarul reportat,
„:-\lbina", Nr. 85, anul 1871 s-a neglijat cu totul sau că s-a făcut dinadins
dC' către cc>i ce au compus acel concurs, sau că nu or fost resp. destul de
dibaci de a compune un concurs, sau că din greşeală s-a cscris acel concurs în soiul său. Noi sîntem de crC'dinţă ca dîndu-i-se cumva ajutor ca
dceasta de 200 fl. la an, trebuie, la tot cazul, ca pentru oare care serviţi
să să dă şi nu numai de cinstă ... " 59 . Recunoaşte chiar că pînă în acel
moment lucrurile îsi dcsfăsurascră cursul firesc si se arată scandalizat de
faptul că învăţător{il, pres~t de lipsuri materiale· şi deja cu gîndul la editarea unor reviste pedagogice, deschisese o dugheană. Probabil că acesta
a fost tocmai venitul ca1·c făcea posibilă scoaterea periodicelor. În loc
de :t sprijini material astfel de strădanii de pionier în ale presei pedagogice, comitetul a refuzat să înţeleagă adevărata dimensiune a gestului
lui Simu 60 • Reţinerea bănească s-a făcut doar pe anul 1886. Simu insistă
să i se restituie suma, însă nu reuşeşte nimic. În 1891 îşi exprimă către
episcopul Caransebeşului amărăciunea: „Am făcut recurs (la Venerabilul
Consistori, la Venerabilul Sinod diecezan, la Măritul Congres Metropolitan, cari au regulat cauza spre resolvire tot Venerabilelui Consistori diecezan; încă ea stă şi azi nerezolvată. De aci sub alăturatele copii autentice se vede că nedreptatea mi s-a făcut şi după dreptate însetînd m-am
rugat" 61 • Departe de a se linişti, lucrurile s-au agravat. I se ia grădina
şcolii folosită atît de precedesorul său cît şi de el însuşi mulţi ani pînă
atunci 62 • în 1893 i se retrag alţi 100 fl. din salar 63 • Urmează pensionarea
cu o pensie a cărei sumă a fost calculată potrivit acestor salarii mereu
tot mai mici, aşa încît ajunge la 220 fl. anual, ridicîndu-i-se ulterior după
intervenţii la 360 fl. 64 . Cu toate că şi-a îndeplinit în mod exemplar sarcinile legate de şcoală timp de 30 de ani numai la Reşiţa, 35 în total,
pensia sa nu este sporită de comuna religioasă aşa cum 'legea, fără a
obliga, recomanda. Ajunge în situaţia de a nu se putea susţine din acest
venit aşa mic. Nu i se plătesc nici restanţele datorate şi care se ridicau
la 715 fl. 63 . Este nevoit să muncească şi după pensionare: „ ... lîngă mica
pensioară de 50 cor. lunar mă căsnesc să cîştig ca, contabil prin muncă
de 7 oare pe zi spre a nu trăi ca un parazit ( ... ) şi munca de contabil
cu 7 oare pe zi, zi de zi, 8.n de an, de 8 ani, nu e uşoară la etatea mea
de 6-l de ani" 6 G.
Se pare că şi în 1908 avea să mai fie nevoit a susţine un proces per:
tru recuperarea restanţelor băneşti şi despre care nu ştim cum s-a terminat. Acestui proces îi datorăm însă pachetul de documente referitor la
necazurile sale, căci comitetul parohial ceruse Consistoriului Diecezan
copii k·galizatc după eleGî.
,·,n A.M.J.R., fond I. Simu, doc. nr. 9.
r;o Ibidem.

Ibidem,
Ibidem,,
r.i Ibidem,
6 ··' Ibidem,

Gt

r,·~

G7

doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.

10.

8.
14.
4.

Ibiderr.., doc. nr. 12.
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A murit la Arad, unde s-a mutat după pensionare, in anul 192368
ajungînd deci să vadă cu ochii înfăptuirea Marii Nădejdi pentru care a
luptat şi pentru care le-a suportat pe toate - Unirea Cea Mare.
VALERIU LEU
V AS/LE ZABERCA

ANEXE
1.
Scrisoarf' a lui Ion Simu c:'itre George Bariţ prin care ii anunţă de abuzurile
de către autorităţile din Reşiţa în kg5.tură cu difuzarea presei din România şi il roagă s:'i inten·ină în „Observatorul" cu lămuriri asupra acestui caz. Trimite spre publicare un anunţ scurt despre pro.(!ramul susţinut de c.:1tre Reuniunea
română de cintări din Reşiţa t.lontan:'i în zilele de Crăciun.
s~vîrşite

Reciţa Montană

ONORABILA

în 11 Ianuarie 1879

REDACŢIUNE!

Precum vedeţi din scrisoarea originală a oficiului de aici aliiturat sub cu
totul cu cuvintul ei spre mai buna încredere, subscrisul sum provocat să depun
la acest oficiu suma de 15 fi. v.a. şi 74 cr. şi anume 12 fl. ca „fachgeld" sau
„fiOledij" cum o mai numesc pre limbele lor car 3 fi. H cr. pentru foile primite din
România.
D(omnul) oficiante poştal adicl!. fără ca să fie spus ceva cindva trimite provocarea de plătire pentru 24 de luni din anii 1877 şi 1878, pre lună 50 cr. fiindcă
mă duceam însumi de mi le aduceam ziarele de la poştă carele abia mine-azi ba
chiar şi a treia zi mi Ie preda sau şi deloc, pierzîndu-Ie beat.
Precum vedeţi se provoacă la atare ordinaţiune amintitului ministeriu de
comerţ ung. reg. dato 24 dec. 1876 nr. 34 şi tot în urma ataror ordinaţiuni a aceluiaşi înalt ministeriu pretinde pentru fiecare număr de ziar venite din România,
2 cr. ca porto deşi ziarele din România sunt francate cu marca română de 5 bani.
Nu ştiu, onorabiltl redacţiune, intru cit asistai în adevărat fel de ordinaţiuni
şi dacă sunt drepte pretenţiunile ce vedeţi că mi se fac. Dar atîta văd că dacă ţin
cu „Observatorul" şi pre lingă cei 8 fi. preţi de abonament trebuie să mai plătesc
încil şi oficiului poştal alţi 6 fi. v.a. ca „fachgeld-fiokoy" ear.1 pentru un jurnal de
24 fl. din România afară de „fachgeld-fiokoy" şi pentru fiecare număr 2 lei parte
adică pre 300 _E.r-i, G fi., socotiţi Inşive dacă mai este chip a mai citi sub astfel
de condiţiuni. Mă rog, Onorabilă Redacţiune, să binevoiască a ne lumina în asta
privinţă în cel mai de aproape număr al preţuitei foi a O-Voastră.
Cu profundă stimă
Ioan Simu învăţător
68

Cu un an înainte de moarte Ion Simu are prilejul de a mai vedf'a înec! o
în care a muncit timp de mai bine de 30 de ani. Cu ocazia sirbătoririi
a unei jumătilţi de veac de la înfiinţarea Reuniunci Române de cintări şi muzică
din Reşiţa Montană el a fost invitat la această sărbătoare în calitate de întemeietor
al acesteia. Cf. Program, 29 iulie 1922, Copie xerografiată păstrată in arhiva fanfarei muncitoreşti din Reşiţa. Jn seara acelei zile Reuniune . .. a organizat o serenadă lui „Ion Simu infiinţătorul Reuniunei".
dată oraşul
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2.
Scrisoare a lui Ion Simu către Atanasie Sandor prin care îl roagă s:1-l ajute
se transfere într-un post de învăţător la Arad. Cu această ocazie face o scurtă
trecere în re\'istă a realizărilor sale de pînă atunci.
să

VENERABILE DOMNULE DOCTOR
MULT IUBITE DOMNULE PROFESOR!
Una din dorinţele mele neîmplinite pînă acuma este de a deveni învăţător la
Arad. Competasem odinioară pre Arad-Sag şi întrunisem voturile celor huni însă
cei interesaţi aleseră pre colegul Dimitrescu faţă cu Dogărescu nu cutezasem a
i·pcurge.
De astă dată aud că postul central de învăţător la şcoala românii gr. or. devine
,·acant prin trecerea colegului Dogariu la statul preoţesc şi deci aş pote ave fericire de a mă bucura de binevoitoriul sprijin al venerabilul O-Voastre şi al Amicilor
Domniei Voastre a-şi competa pre acest post dacă cumva nu este mai dinainte
reservat şi menit pentru vreun individ de mai mult interes pentru trebuinţele
locale ale românilor ar:ldcni.
Cunoştinţele mele pregătitoare sunt: pedagogia din Arad şi patru clase gimnaziale din Lugoşiu, apoi şcoala comercială şi cunoştinţele notariale, cunoaşterea
musicei vocale întrucît pot aranja choruri de şcolari cu două şi trei voci şi de
adulţi cu patru voci pre note şi fără note, bărbăteşti şi mixte.
Eară meritele dacă le-aşi putea numi ar fi:
1. O praxă şcolară de 22 ani
2. Am edat primul glob pămîntesc în limba română, carele este introdus în mai
toate şcoalele noastre şi se fabrică la Telkl în Praga.
3. Am scris mai mulţi articoli în foile noastre naţionale şi am ţinut mai multe
disertaţiuni la adunările noastre învăţătoreşti.
4. Am fost notariul Reuniunei învăţătorilor români gr. or. din dieceza Caransebeşului şi mai aminat preşedintele ei.
5. De _presinte redigez foile Pedagogul Român şi Bă1 laurul şi le culeg şi le
tipăresc singur eu însumi în tipografia proprie.
Fireşte că programa foilor şi spiritul acestor redigete de mine nu prea convine clerului dar după aceea sau le voi schirnba programa, cum şi-a schimbat
St. Apostol Pavel pre a sa, sau le voi da altuia repăşind de la direcţiunea lor.
Eu am speranţă cum că arădenii nu se vor înşela în mine şi că protectorii
mei binevoitori şi generoşi pururea mă voi sirgui a le face plăcere şi bucurie în
şcoală, în biserică şi în societate.
Vă rog deci umilit, mult stimate Domnule Profesor, ca dacă cred0ti. cum că
v-aţi putea fi de folos mai mult decît altul să binevoiţi a mă sprijini cu preţuitul
,·ot al Veperabil Domniei Voastre şi al Amicilor Domniei Voastre. VJ salut cu
prufund.'.l. ,-cneraţi :.me
Ion Sâmu
l~0ciţa

înveţi'itor

în 19 August 1887

3.
Plîngcrca învăţătorului Ion Simu către Congresul Bisericesc în legătură cu
faptul că pe anul 1()8f) nu i s-a plătit ajutorul de 200 florini precum şi în 11?gă
tm-t1 cu unele maşinaţiuni ale p2tronatului şcolii clin Reşiţa Montană Societatr·a Privilc.~iată a Căilor Ferate (S.T.E.G.) prin care se urmărea reducerea salariului
s.-,u_
MĂRITE CONGRES!
In sl'siunca trecut.:!, cu umilinţfi am arătat şi m-am plins că pre nedrept
c<;>mu~a bisericea~că Reşiţa Montană resp(ectiv) Venerabilul Consistoriu diece_.z.an
clm Caransebeş dmd ?lt titlu ajutoriului de 200 fl. anual voia si mi-l reducă la
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2/3. La această arătare resp(ectiv) plîngere n-am fost învrednicit de n1c1 un răspuns.
Acum prin această umilită scritoare sunt liber a aduce la cunoştinţă Măritului
Congres cum că cu 1887 începînd ajutorul suplementar de 200 fl. anual mi se
plăteşte întreg şi regulat însă pe anul 1886 nu mi s-a plătit din acest ajutor la
la salarul învăţntoresc nici un La:1. II rog deci pre umilit Măritul Congres să
binevoiască a-mi solvi restul de 200 fl. pre 1886 căci la din contra mă văd nece-

sitat a face recurs la înalt minister de cult reg(al) ung(ar) pe baza aduselor de
sub A) şi B). Tot cu această ocaziune cutez a aduce la cunoştinţă Măritului Congres cum patronatul şcoalei, Societatea Căilor Ferate a cerut o dechiaraţiune de b
subscrisul că salariul învăţătoresc ar fi 126 fl. anual, pre cînd decretul aici în copii!
aclus (cum că despre 450 fl. bani 30 m 3 lemne şi 120 fl. reluat pentru locuinţă. Da"
refuzind subscrisul aceasta deschiaratiune, în care se cerea ca să adeveresc cum
că peste 126 fl. sunt remuneraţiuni c'um se vede din copia de sub II mi-a detras
150 fl. bani şi toate lemnele. Am voit să încerc calea procesuală civilă sau polit(ică) - administrativă; la svatul D-lui advocat Brediceanu din Lugoj însă, carele
este şi fiscul consistorial la Caransebeş. am subşternut cauza Venerabilului Consistoriu din Caransebeş dar acum este anul (de) atuncea. C(onsistoriul) Venerabil,
acesta, nu m-a învrednicit nici de un răspuns. Cu toată umilinţa subştern această
causă Măritului Congres, cu atit mai virtos fiindcă cred că nu-i poate fi indiferent dacă patronatul - Societatea Căilor Ferate de Stat - plăteşte învăţătorilor
confesionali români, pe an, salari sau remuneraţiuni cari din urmă se pot da o;;i
se pot lua după plac sau după cum convine sau nu patronatului purtarea sau
caracterul românesc al respectivilor învăţători. Subştem această cauză Măritului
Congres cu atit mai vîrtos di este vorba de un drept ce-l au comunele noastre
gr. ort. române de pre domeniile montane faţă de Societatea Căilor Ferate, care
drept nu este bine să se peardă prin indiferenţ.1 sau comoditate, cum s-au perdut
multe alte drepturi la poporul nostru.
Cu distins.'i stimă al Măritului Congres plecat serv Ioan Simu învăţător ort.
tn Reşiţa :'-lonatană în I Octomvre 1888.

4.
Scrisoare c.1tre Ioan Popo\·iciu din Reşiţa prin care ii trimite acestuia dteva
documente legate de trecutul şcolii româneşti din localitate şi ii mărturiseşte intenţia ce a avut-o odinioară de a scrie monografia acestei aşezări.
Sânţiei

Sale
DOMNULUI IOAN POPOVICI
Paroch ort. român (in) Recita Montană

Permiteţi s~I \"ă transpir aci allituratele :J documente: epistola originală ca
comiti\'1 a dc>cretului de cknumir<' din partea administraţiei Societăţii Căilor
Ferate resp(ectiv) a Consiliului administrativ aci în copie şi acest decret alăturat
precum şi a rescriptului comitetului parohial ort. român de acolo, toate tri referitoare la renumirea rPsp(ecti\" accrptarea mea ca invăţ.'.itor la şcoala română
co!lfcsionalJ susţinută de Soci('tate în Re1iţa Montană.
Veţi 3\"c>a dndva cu ocaziunea scTÎl'l'ii monogra\'ici acestei parohii necesitate
de E'le. La mine \','id c~'i se piC'rd, dki de multe ori.!.!inale nu mai dau. Biitrîneţele
sunt pe capu-mi şi morburi \"iolante mă ccrcetraz·i mai des: iar nechemaţi şi nepricepători au r:1scolit prin cărţile nwle şi cu u~urinţă le prăpădesc.
MJ ocupasem şi eu cu id(•ea scrit:rii monografiei Reşiţei şi acuş de Aziaria
vechilor timpuri la cari m:'i seduceau ruinile de pc Ranchina desupra de Stupini
de unde se vede Yechiul Tibisc şi la cetatea Sdioarei (doară Sidovia) (şi ruinile
„satului unguresc" (?) din \'ale de Recita Rornân1i). Ins.1 o soart.:'.i dăscălească m.1
persecut.1 şi cu o ghian'i de fer tr.''igea peste firde urzălilor mele şi le rupea fără
milă. ca să nu pot nici să ro<.;tesc trimba (?).
Veţi binevoi a păstra în archiva parochială aceste documente, de cari să nu
am lips1 şi de cari numai reminiscenţe triste mă leagă; căci comuna bisericească
crezuse s1 facă dreptate reţinindu-mi vro 100 de florinţi din obligămintul său cit
şi Societatea reducindu-mi salarul.
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Poate d'i au a\·ut ambde dreptatr'. poate ci. nu; învăţtitorul însă au suferit ca
dar şcoala tot au iubit-o ~i cultivat-o mai pe sus pe plată considerind-o
de chemare sânt.1.. afară de veleităţile zilei şi a cursului de preţ, legate de micimea
abuzurilor uzuare".
lntîmplindu-se s:l mai aflu documente referitoare la postul de învăţător vi le
voi trimite ştiind că D-Voastră în archiva parohială nu le aveţi. Poftindu-vă an
nou fericit împreună ca întregei parochii şi comune patronatum (?).
persoană

Arad 9 ianuar 1906 nou
Cu
Ion Simu

distinsă stimă

învăţător

emeritat

UN MAITRE D'ECOLE DE BANAT A LA BALANCE
DES DEUX SIECLES - ION SIMU (1844-1923)
(Resumc)

Ayant comme principal element certaines sources documentaires inedites, Ies
auteurs de l'article decrivent la personalite complexe du maître de Banat, Ion Simu.
Prestigiuex maître d'ecole de son temps, Ion Simu a compris qu'un maître
doit lutter pour l'eclairage de son peuple, non seulement a l'ecole, mais aussi en
dehors d'elle. Grâce a cctte opinion son activite hors de l'ecole a ete tres riche.
11 a eu un role particulier â la fondation du premier choeur roumain de Reşiţa
dont on va se comp9ser, plus tard, La reunion de chants et musique de Reşiţa
Montanil.. Ion Simu a ete le premier chef d'orchestre de ce choeur.
Militant d'elite de l'Association des instituteurs du departement de Caransebeş,
il a ete toujours preoccupe du dotation des ecoles avec des livres necessaires au
proces de l'enseignement.
San nom a ete Iie aussi de la propagation des journaux roumains d'Ardeal et
de la vielle Roumanie. De plus, I. Simu peut etre considere parmi Ies fondateurs
de la p1·esse p 'dagogiquP roumaine. ·En 188G îl fait paraître, â Reşiţa, la revue
„Ludimngist"?r" et un an plus tard, en 1887 „Le dragon".
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„CARTEA DE AUR" A TEATRULUI DIN

ORAVIŢA

Inaugurarea, în anul 1817, a teatrului din Oraviţa - cel mai vechi
din ţară şi primul zidit din piatră în sud-estul Europei - marchează un
eveniment de seamă în ansamblul trecutului nostru artistic 1 . Scena acestui autentic lăcaş de cultură, pe care au strălucit în secolul trecut ca şi
mai tîrziu trupele teatrale conduse de Mihail Pascaly, Matei Millo, G. A.
Petculescu sau Zaharia Bîrsan, a promovat valori artistice din toate provinciile româneşti, servind aceleaşi idealuri de libertate şi unitate naţională.

Venind în întîmpinarea aspiraţiilor spre cultură ale publicului românesc, forma~iile care s-au produs pe scena teatrului orăviţean au abordat
un repertoriu variat din care nu lipseau creaţiile lui Vasile Alecsandri,
Matei Millo, Dimitrie Bolintineanu, Ion Luca Caragiale, Andrei Mureşanu,
Iosif Vulcan, Athanasie M. Marienescu, A. Urechia, George Cătană. Consemnăm, de asemenea, trecerea lui Mihai Eminescu prin Oraviţa, în 1868
(însoţea, ca sufleur, trupa lui M. Pascaly), precum şi prezentarea două
decenii mai tîrziu - în premieră pe scena unui teatru propriu-zis a operetei Crai nou de Ciprian Porumbescu 2 •
Un document de cea mai mare însemnătate pentru cunoaşterea mai
multor decenii de existenţă a teatrului orăviţean îl reprezintă Cartea de
impresii sau mai bine zis Cartea de aur a acestuia, care păstrează semnă
turile unor prestigioase personalităţi ale culturii şi artei româneşti: George Enescu, Ion Minulescu, Iancu Brezeanu, Ion Breazu, Alexandru Giugaru, Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătăreţu, Mihai Beniuc, Paul Everac ş.a. Importanţa acestui document, cum era şi firesc, nu a scăpat atenţiei cercetătorilor, unii dintre ei semnalînd multe din mărturiile emoţia1

Cu privire la istoria teatrului din Oravita vezi Sim. Sam. Moldovan. Ora-

viţa de altădată şi teatrul cel mai t•echi din România, Oraviţa, 1938; Ion Crişan,
Teatrul din o~·.wiţa (1817-1967 ), RP<;iţa, l %8; Gheorghe Şora, Contribuţii la istoria l<'atrului românesc: teatrul de la Oraviţa, în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, p. 263-28ti.

Primele contacte ale publicului din Oraviţa cu creaţia lui C. Porumbescu
din anul 1880, cind Reuniunea de cîntări din localitate pune în scenă
vodevilul Cisla cunoscută compoziţie a rapsodului din Stupea. In acelaşi an
revista Familia (în numerele din 4 iulie şi I august) îşi in.forma cititorii despre
apariţia la Oraviţa, în editura librăriei române I. E. Tieranu, a pieselor Cîntcc
ele primăvară şi Coloane romane aparţinind aceluiaşi compozitor. Detalii în legă
tură cu această problemă vezi în Ion Popa, Vasile Zaherea, Ciprian Porumbescu
şi orăviţenii, în Orizont nr. 52 din 24 iunie 1976.
2

datează
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nante ale celor care au trecut de-a lungul vremii pragul teatrului din Oraviţa în calitate de interpreţi, spectatori sau vizitatori3.
În cele ce urmează, ne propunem să stăruim asupra acestei cărţi de
impresii care reclamă o cercetare atentă, în măsură să-i dezvăluie sensurile şi semnificaţia reală.
Cartea de aur a teatrului din Oraviţa, intitulată Fremden Buch der
Oravitzaer Bilrger Casino (Cartea pentru străini a Casinoului burghez din
Oraviţa), a fost tipărită la Timişoara în anul 1870 4 • Legătura cărţii este
luxuriantă, executată din piele pe carton presat şi decorată prin imprimarea unor motive florale. Fiecare pagină este împărţită în şase rubrici în
care sînt consemnate: anul, luna şi ziua vizitării teatrului, numele vizitatorului şi localitatea unde domiciliază, numele persoanei care primeşte !;ii
înregistrează vizitatorii.
Destinaţia certă a cărţii atestă afluenţa mare de vizitatori ai teatrului
şi imµlicit o anumită celebritate de care se bucura acesta după cca o jumătate de secol de existenţă. Aşa se explică şi faptul că pînă la începutul
veacului nostru în Curtea de aur a teatrului orăviţean apar numele unor
perso<1ne din Viena, Budapesta, Graz, Paris, Londra, Belgrad, Praga şi din
oltP colţuri ale continentului european. O parte din aceşti vizitatori probabil că au fost atraşi de spectacolele prezentate de interpreţii orăviţeni
ori de cei veniţi în turnee din alte localităţi - mulţi însă au păşit în incinta teatrului din dorinţa de a cunoa~le „pe viu" una din „bijuteriile~'
arhitectonice ale timpului5.
Chiar dacă majoritatea numelor înscrisr sau a iscăliturilor înregistrate
pină la finele primului război mondial (cett dintîi semnătură datează din
1 ianuarie 1871) aparţin unor persoane anonime, Cm·tea de aur este totuşi în măsură să ne ofere şi pentru această perioadă informaţii dintre cele
mai interesante. Se constată astfel frecvenţa ridicată a vizitatorilor din
localităţile bănăţene şi îndeosebi a celor cu reşedinţa în centrele industrilllrJ apropiate: Reşiţa, Anina, Ciclova, Dognecea etc. Aceştia erau desigur intelectuali, funcţionari de stat, industriaşi, comercianţi, dar fără îndoială că între ei s-au aflat şi reprezentanţi ai colectivelor de muncitori,
mineri, mici meseriaşi din zonă, care după cum bine se ştie şi-C"lU adus
un aport însemnat, prin muncă şi contribuţii băneşti, la ctitorirea teatrului din Oraviţa.
Răsfoind filC'le Cc1rţii ele> aur observăm, pe de> altă parte, frecventarea
1P~1trului de către locuitorH români ai satelor din împrejurimile OraviţC'i: Maidan, Ticvaniu-Mare, Imn, Slatina, Petrila, Padina Matei, Goruia
J

VL·zi in acest sens I.

2Bu-::wi.

Cri~cin,

op. cil., p. 225-227 şi Gh. Şora, op. cit., p.

~ ln prezC'nt Ca1·tC'a de aur se pJstrc>ază la expoziţia permanentă din Oraviţa
a Muzeului judeţean de istorie Caraş-Severin, figurind cu nr. inv. 344.
" Teatrul a fost ridicat pe baza planurilor intocmite de arhitectul Ion Niuni,
cn:1strucţia acestuia durind mai bine de un an (1816-1817). Interioarele au fost
executate după proiectul lui Platzger care şi-a luat ca modd sala Burgtheater-ulu1
din Viena. Sala de spectacole avea loji atit la parter cit ~i la balcon. în stal fiind
aşezate bănci de lemn cu spătar de piele. ln 1831 se repară acoperişul teatrului,
în 1838 peste \'echea ~lădire se ridică incă un etaj iar în 1893 teatrul este modernizat. ln locul băncilor de lemn s-au introdus fotolii tapiţate cu catifea roşie iar
decorurile au fost realizate în stil baroc. Cupola cu cele două balcoane, susţinut:~
de opt coloane de oţel îmbrăcate în lemn aurit, sint ornamentate cu ghirlande ~i
zozete, de asemenea, aurite.
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Prezenţa lor în acest veritabil focar de cultură, ca şi vasta activitate
~rtistică - si nu numai artistică - pe care o desfăşoară în limba maternă

s.a.

la nivelul c~munelor de baştină exprimă dorinţa nestrămutată de .afirmare spirituală a elementului românesc în ciuda politicii de de~naţ10.na
lizare promovată de cercurile conducătoare austro-ungare, releva aspiraţiile spre libertate şi unitate naţională a popoluaţiei româneşti din acest
colţ de ţară.
In deceniul opt al secolului trecut în Cartea de aur îşi înscriu numele
şi soli ai ţinuturilor de peste munţi, trecerea acestora pe la teatrul din
Oraviţa fiind edificatoare, după cum numărul lor extrem de redus este
explicabil dacă avem în vedere măsurile adoptate de autorităţile austroungare pentru evitarea oricăror contacte între românii din provinciile
aflate sub stăpînire străină şi cei din vechea Românie.
Din Cartea de aur lipsesc semnăturile unor interpreţi renumiţi cum ar
fi Mihail Pascaly, G. A. Petculescu, Zaharia Bîrsan, Agatha Bîrsescu care
în mod sigur au trecut prin Oraviţa 6 • In schimb, s-au păstrat numele unor
animatori ai vieţii ştiinţifice şi culturale din Banat la sfîrşitul secolului
al XIX-lea între care amintim pe Petre Broşteanu, membru corespundent
<11 Academiei Române (1887), Gheorghe Creiniceanu, reputat medic oculist, Simeon Mangiuca, membru de onoare al Academiei Române (1890),
Eliri Trăilă, preşedinte al ASTREI (despărţămîntul Oraviţa) din 1898. Cei
doi din urmă semnează în calitate de persoane oficiale care introduc în
teatru şi înregistrează vizitatorii în Cartea de aur 7 •
In toamna anului 1874, pledînd pentru întemeierea unui Teatru Naţional Român în teritoriile „de dincoaci de Carpaţi", inimosul cărturar
orăviţean Elia Trăilă afirma: „Teatrul este mauseleul gloriilor vechi, este
asilul limbii şi literaturii naţionale ... Faceţi teatru, Români! Şi veţi vedea eşind din negurile istoriei una după alta umbrele măreţe ale străbuni
lor voştri, mişcîndu-se cu fala în ochii voştri vorbind către voi limba de
vitejie - de reînviere. Ei vor lupta în faţa voastră încă odată luptele
multe, luptele grele pentru limbă şi naţionalitate, pentru scumpa lor moşie, pentru drept şi dreptate, şi voi vă veţi însufleţi privindu-le, şi vă
veţi cunoaşte ce aţi fost, şi ce aveţi să fiţi" 8 .
1n perioada care a urmat Unirii din 1918, în Cartea de aur a teatrului
semnează cei mai de seamă interpreţi ai scenei româneşti, scriitori cunoscuţi, oameni de ştiinţă, simpli cetăţeni veniţi la Oraviţa din toate colţurile ţării reîntregite. Desprindem din fiecare filă a cărţii admiraţia şi în
acelaşi timp pioasa lor recunoştinţă pentru moştenirea fără de preţ pe
care ne-au lăsat-o înaintaşii.
In zilele noastre, mulţi dintre vizitatorii teatrului din Oraviţa caută în Cartea de aur numele lui Mihai Eminescu. Aşa cum am arătat mai sus însă marele
bard din Jpoteşti a însoţit trupa lui Pascaly la Oraviţa în anul 1868, ori Cartea
de aur se deschide abia la 1 iunie 1871 cu semnătura unui locuitor din Moldova
Nouă. Nu se ştie clacă a existat o carte de impresii a teatrului din Oraviţa în perioada anterioară anului 1871.
7
La 24 iulie 1871, de pildă, Simeon Mangiuca introduce în teatru doi să
teni din Cîrnecea iar la 25 mai 1374 Elia Trăilă primeşte în acelaşi edificiu pe
Eug<'n Brate, cunoscut luptător pentru drepturile naţionale ale românilor.
b Citat după Sim. Sam. Moldovan, op. cit„ p. 84-85.
6
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Cartea de aur reliefează, pe de altă parte, interesul constant manifestat
către cărturarii din Banat pentru tearul orăviţean, pentru dezvoltarea

mişcării cultural-artistice din Oraviţa în perioada interbelică. Intre aceş

tia se numără Sim. Sam. Moldovan, Vasile Vărădeanu, Ioachim Miloia,
Constantin Miu Lerca, Traian Topliceanu şi alţii.
De-a dreptul emoţionante sînt rîndurile semnate în Cartea de aur de
poetul C. Miu Lerca în vara anului 1938, cînd la Oraviţa s-au desfăşurat
festivităţile prilejuite de adunarea ASTREI regionale Banat. Impresionat
de „defilarea" unui grup de locuitori ai Văii Almăjului poetul nota:
Vin argaţii pustei, vin
drum de şoatăr, drum de chin,
drum din Almăjul suriu
oropsiţi din tatl-n fiu.
Viaţa

lor renume-n glorii
pasul, fapt! de istorii,
urmă-n cremene, desculţi ...
ca băuţele-s de mulţi ...
Mame-n circă c-u pli'imada
împistresc cintind, grămada ...
Stinjenari, f.:iră sccuri
vin cu foamea doin.1-n guri
şi cu braţele vinjoase
rupte-anume din ptlduri
pentru robotă şi coase.
După înfăptuirea actului istoric d~
voluţiei spirituale, parte inseparabilă

la 23 August 1944, în condiţiile rea amplului proces de prefaceri revoluţionare din ţara noastră, teatrul din Oraviţa şi-a găsit adevărata menire de difuzor al artei şi culturii de masă, de propagator consecvent al
umanismului socialist în conştiinţa şi sufletul celor care aşează temeliile
noii lumi 0 •
Cartea de aur este o oglindă vie a activităţii artistice fără precedent
care se desfăşoară pe scena acestui teatru de aproape patru decenii, re-prezentînd o mărturie de netăgăduit a împlinirilor înregistrate pe tărîm spiritual în anii edificării socialismului ca ~i <1 bogatelor tradiţii cultivate cu
rîvnă de înaintaşi. Sînt elocvente in acest sens cuvintele unui grup de
vizitatori de la Uzina Vulcan din Bucureşti: „Kim ic nu emoţionează mai
mult ca drumurile înaintaşilor no~tri, pe care presărăm astăzi petalele
ln prezent teatrul, din Oraviţa este un muzeu viu pe scena căruia periodic
au loc spectacole de cea mai inaltă ţinută artistid. In incinta teatrului funcţio
nează o expoziţie permanentă in cadrul căreia Cartea de aur devenită acum
un valoros exponat muzeistic - stirneşte in rindul vizitatorilor un deosebit interes.
1
° Cartea de aur a teatrului din Oraviţa, f.p.
9
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acest drum, în continuare, ne străduim să urde român spre mîndria şi bunăstarea urmaşilor

noştri " 10 .

JON POPA
V ASJLE ZABERCA

„LE LIVRE D'OR" DU THf:ATRE D'ORA VIŢA
(Re sum e)

A Oraviţa, dans le cadre de l'exposition permanente du Musee departemental
d'histoire de Reşiţa est expose un valoreux registre d'impressions, denomme Le
livre d'or du theâtre qui preserve Ies impressions et Ies signatures des prestigieuses personalites de notre culture. Ce Livre d'or du plus ancien theâtre du pays
soul igne l'effervescence de la vie artistique du fin du siecle passe jusqu'au nos
jours.
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Pl. II. Semnăturile unor pers onalităţi consemnate în Carteai de aur a celui mai
vechi teatru din ţar ă .
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Pl. III. Versuri

aşt~ rnut e la 27 iunie 1938 - de poetul C. Miu L er ca in Cart ea
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REPERE PRIVIND ACTIVITATEA REPERTORIALA A
TEATRULUI DE STAT DIN REŞIŢA,
IN EXERCITAREA MISIUNII SALE IDEOLOGICE
ŞI ARTISTICE (1949-1984)
Este îndeobşte cunoscut că, după înfăptuirea revoluţiei de eliberare
naţională şi socială, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944,
se deschid perspective noi în viaţa social-politică a ţării; treptat, au loc
noi mutaţii atît în viaţa materială a colectivităţii, cît şi în planul conştiin
ţei spiritul revoluţionar constituind un element fundamental al acesteia. Preluarea efectivă şi plenară a puterii politice de către partidul clasei muncitoare prin abolirea monarhiei, în 1947, constituie temeiul realizărilor revoluţionare ce au urmat. De acum, se pune, cu pregnanţă, problema formării omului nou, cu o conştiinţă nouă, care să se integreze cu
toate capacităţile creatoare în contextul transformărilor revoluţionare, în
contextul luptei dintre vechi şi nou pentru victoria noului. Mai ales din
această motivaţie, apare ca firesc imperativul aşezării instituţiilor cu misiune educativă pc tC'mC'lii radic<1l noi, care să fie călăuzite şi să propage
noua ideologie, cea a partidului clasei muncito<lrc, să fie adevărate focare
de culturalizare, de formare şi modelare a conştiinţelor constructorilor
noului edificiu social. În acest sens, începîpd cu anul J 948, apar, în geografia culturală a ţării, noi aşezări teatrale, înălţate în importantele centre urbane, în cetăţile industriale cu vechi tradiţii muncitoreşti. Printre
acestea, se înscrie şi Reşiţa, ai cărei muncitori erau dornici să frecventeze
spectacole de teatru realizate şi prezentate cu periodicitate, dorinţă izvorîtă dintr-o reală apetenţă de cultură, de îmbogăţire spirituală şi delectare estetică. Aşadar, din aceste necesităţi se inaugurează, la 1 iunie 1949,
pentru prima dată, un teatru profesionist în această citadelă a oţelului.
Ideea începe să se materializeze în incinta Teatrului Naţional din Bucureşti, unde, la 20 aprilie 1949, are loc prima repetiţie la piesa Confruntarea, de Tur şi Seinin, sub conducerea regizorală a lui Moni Ghelerter şi
Nicolae Dinescu (piesă ce va constitui cea de-a doua premieră a noii stagiuni) şi, respectiv, 23 aprilie 1949, cînd se demarează repetiţiile la cea
dintîi premieră a teatrului în devenire, cu drama Cumpăna, de Lucia Demetrius, sub direcţia de scenă a lui Sică Alexandrescu. Mai apoi, la 1 mai
J 949, încep pregătirile sub aceeaşi baghetă regizorală, la spectacolul (ce
va constitui a treia premieră) cu capodopera caragealeană O scrisoare
pierdută.

Evenimentul inaugural al aşezămîntului teatral reşiţean este consemnat de ziarul local „Flamura roşie" sub titlul scris cu majuscule: „Într-un
cadru festiv, cu participarea însuflt,ţită a muncitorilor din toate sectoa-
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rele de activitate, s-a deschis prima stagiune a Teatrului de Stat" 1 . Iată
însemnarea reporterului: „Miercuri seara (1 iunie 1949), Reşiţa a trăit un
eveniment deosebit. La Casa Muncitorească a avut loc inaugurarea primei
stagiuni a Teatrului de Stat. Creat din iniţiativa partidului, Teatrul de
Stat Reşiţa a devenit o realitate. ln această seară, la premiera pentru Reşiţa a piesei Cumpăna, sala teatrului a fost ocupată pînă la ultimul scaun
de oameni ai muncii manuale şi intelectuale, reprezentanţi ai Partidului şi
organizaţiilor de masă, membrii Comitetelor Provizorii ale judeţului, plasei şi oraşului nostru, tineret studios, veniţi cu toţii să participe la inaugurarea teatrului lor, rod al eforturilor clasei muncitoare în lupta pentru
un trai mai bun ( ... ) Muncitorimea a ovaţionat îndelung şi repetat artiş
tii pentru jocul care l-au produs, arătîndu-le din prima zi a activităţii teatrului, că vor fi tot timpul alături de ei şi că-i privesc într-adevăr ca tovarăşii lor de muncă şi luptă, porniţi cu toţii spre făurirea aceluiaşi ideal" 2 •
Desigur că, în răstimpul de trei decenii şi jumătate de la acest entuziast moment inaugural, teatrul reşiţean nu a fiinţat în sine şi pentru sine,
ci potrivit scopurilor, destinaţiei sale, găsindu-şi, deci, utilitatea în sfera
spiritualităţii umane, în relaţie directă cu societatea, cu omul obiect şi
subiect al acţiunii sociale. Perioada în care s-a desfăşurat activitatea este
<lceea în care arta teatrală şi dramaturgia din ţara noastră s-au aflat într-o fază superioară de evoluţie, cînd noile prefaceri sociale se cer exprimate pe coordonatele lor, fundamentale, nuanţat, potrivit proceselor istoriei noastre contemporane, dnd formarea şi înfăţişarea profilului uman
nou apar ca necesitate. Este perioada cînd teatrul (ca artă şi ca instituţie)
este investit cu o misiune socială precisă, misiune politico-ideologică şi
cultural-educativă ale cărei coordonate au fost stabilite cu consecvent<l
în documentele de partid şi de stat. !n perioada enunţată mai sus (19-19~
198~ ), în viaţa teatrală la nivel naţional, conceptele artistice au dobîndi t
un conţinut nou, în concordanţă cu programul ideologic, cultural şi educaţional cerut de cursul devenirii societăţii noastre de> după Eliberare.
Alături de unele (mai vechi şi valoroase>) concepte teatrale, au apărut altele cc· decurg din caracterul ştiinţific nl organizării şi orientării vieţii ideologico-artistice. Printre acestea, se numără şi conceptul de repertoriu teatral general, definit ca un „corolar al unei politici statale unitare în materie de literatură dramatică naţională ~i străină difuzate pe scenă" 3 • Într-un articol progr;1m din revista Tc>atrufl, se d~m. detaliat, înţelesurile
noţiunii de repertoriu, înţelesuri care ~i-au menţinut \'alabilitatea dc-:'l
lungul stagiunilor: „Ce este rcpPrtoriul unui teatru, dacă nu - ndunată
dintr-un mănunchi de titluri şi nume de autori - toată bogăţia de idei
şi sentimente, de linii şi culori, de feţe omeneşti, de exemple bune şi rele,
ce se vor perinda pe scenă în cursul stagiunii? Oamenii - eroii dramatici
- care vor popula teatrul cu gîndurile şi dezbaterile lor, cu pasiunile, cu
virtuţile şi erorile lor, cu eforturile lor de a se depăşi, de a-i învăţa pe
cei ce privesc să gîndească mai limpede şi mai folositor obştei - iată c~
este un repertoriu. Hepertoriul e o întreagă lume ce vizitează scena teatrului pentru a sta de vorbă cu lumea ce umple stalurile şi balcoanele.
1
Flamura roşie, ar.ul I. nr. 23,
z Ibidem.
8
Teatrul, nr. 8, 1967, pag. 16.
' Teatrul, nr. 9, 195Z, pag. 6.

(Reşiţa),

5 iunie 1949, pag. I.
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E vorba însă de o lume anumită, carE' va sta de vorbă despre anumite lucruri, de pe anumite poziţii, cu lumea adunată în sală, la rîndul ei o lume
anumită, lumea care construieşte socialismul. De aceea, nu se poate ră
mîne indiferent ce joacă un teatru sau altul, ne interesează profund autorii şi piesele cărora le facem cinstea să le alegem".
Misiunea socială a teatrului dobîndeşte, în primul rînd prin intermediul repf'rtoriului, vnlenţP noi, imperativele sale fiind înscrise într-o
acoladă atît de sugestivă de către dramaturgul Tudor Muşatescu: „Teatrul trebuie să fie, deopotrivă, şcoală elementară, catedră universitară,
tribună politică, baricadă n'voluţionară, drapel naţional şi desfătare colectivă"5.
Făcînd

o sinteză a elementelor constitutive ale politicii în domeniul
teatrului din perioada amintită (cu referire expresă la conceptul de repertoriu teatral naţional), apar, în prim plan, cel puţin trei aspecte:
- formarea unei dramaturgii noi, care să fie expresia mutaţiilor survenite în viaţa societăţii noastre şi în conştiinţa oamenilor;
- promovarea (valorizarea şi valorificarea), cu prioritate (prin intermediul scenelor profesioniste), a dramaturgiei româneşti, ~i în primul rînd
a celei create în anii de după Eliberare;
- abordarea scenică a celor mai reprezentative lucrări din dramaturgia altor popoare care să slujească scopurilor formativ-educative.
Argumente, în acest sens, aduc, într-o formă explicită ori implicită,
bilanţurile pe stagiuni şi alte materiale de analiză şi directivă redactate
de forurile centrale de specialitate (publicate, succesiv, îndeosebi în revista Teatrul).
Avînd c;i puncte de referinţă cele cîteva considerente generale de mai
sus, rîndurile următoare îşi propun să vizeze cîteva repere şi să formuleze
cîteva observaţii referitoare la aplicarea, în particular, de către teatrul
reşiţean, în decursul activităţii sale, a principiilor politicii
naţionale în
domeniul repertoriului. Precizăm deci că este vorba de punctarea doar a
cîtorva aspecte, întrucît domeniul are o multitudine de faţete ce comportă, evident, o mai detaliată examinare.
In primul rînd, ni se relevă ca semnificativ faptul că acest aşezămînt
artistic a răspuns imperativelor formulate de politica teatrală pe plan
naţional în perioada de referinţă, prin preocuparea de a include în repertoriu şi a prezenta scenic, cu preponderenţă, lucrări din literatura dramatică autohtonă (acestea însumînd cifra de 121 titluri, adică aproape 570;0
din totalul celor 213 premiere realizate, revenind deci, în medie, peste trei
texte româneşti pe stagiune). La analiza repertoriului pe stagiuni, sesizăm că acordarea priorităţii piesei româneşti este vădită în covăr~itoarea
majoritate a anilor teatrali, excepţie făcînd intervalul 1950-1956 (media fiind, atunci, două titluri şi chiar mai puţin), interval în care dominante numericeşte rămîn premierele cu piese din dramaturgia ţărilor socialiste. Explicaţia constă, credem, şi '.in aceea că, atunci, dramaturgia
noastră nouă se afla încă la începuturi atît cantitativ, cît şi calitativ - .
iar procesul de valorificare a dramaturgiei anterbelice se desfăşura cu prea
mare circumspecţie. Faţă de media de reprezentare, polul de jos este stagiunea 1954-1955 (cu o piesă românească din cinci premiere), iar polul
5

Teatrul, nr. 5, 1968, pag. 21.
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de sus - stagiunea 1957-1958 (cu şapte titluri din zece premiere), stagiunea cu cea mai bogată activitate artistică.
Parcurgînd catalogul premierelor româneşti, se poate detecta cu uşu
rinţă că mai mult de trei pătrimi, adică 93 din 113 titluri, fac parte din
noua dramaturgie, raport ce oglindeşte (sub aspect cantitativ!) traducerea
în fapt de către slujitorii acestui teatru, a unui deziderat important al politicii generale în domeniul teatrului. Media pe stagiuni (a piesei din dramaturgia nouă) este de aproximativ două titluri, dar frecvenţa nu este
uniformă: întîlnim perioade cînd apar trei premiere (1963-1964; 19681969; 1969-1970; 1973-1974; 1974-1975; 1976-1977) şi chiar patru
(19-19-1950; 1957-1958; 1959-1960; 1976-1977; 1983-1984). După
această primă imagine (statistică) a structurii repertoriul în secvenţa de
care ne ocupăm, rămînînd în perimetrul piesei din dramaturgia nouă,
observăm că lista repertorială a celor 35 de stagiuni reşiţene ilustrează,
la scară, intr-o anumită proporţie deci, peisajul tematic al literaturii noastre dramatice (cu împlinirile şi lacunele ei artistice), prin raportare directă la marile probleme politico-ideologice, morale, de etică ale vieţii societăţii noastre din această perioadă istorică. În acest sens, distingem lucrări cc au în centrul lor o problematică strîns legată de o primă etapă
de evoluţie socială, cea a luptei de clasă, precum: Cumpăna şi Vadul nou,
de Lucia Demetrius, Minerii şi Cetatea de foc, de Mihail Davidoglu, Iarbă rea şi Mielul turbat, de Aurel Baranga, Ediţie specială, de Mariana
Pîrvulescu, /ndrăzncala, de Gheorghe Vlad, Nota zero la purtare, de Virgil Stocn0scu şi Octavian Sava, Surorile Boga, de Horia Lovinescu ş.a., şi,
într-o altă structură, piese• care reflectă, mai mult sau mai puţin esenţia
lizat, aspecte referitoare la procesul de perfecţionare a conştiinţelor, de
creştere spirituală a omului angajat în contextul făuririi noii societăţi în
etapa următoare (în care de fapt ne aflăm) - cnracterizată prin unitatea
social-politică a poporului -, lucrări printre care se află: Sîmbătă la Veritas, de Mircea Radu Iacoban, Puterea \•;i Adevărul, de Titus Popovici,
!ntr-o singură seară, de Iosif Naghiu, Misterioasa convorbire telefonică,
de Virgil Stoenescu, Autobiografie de Horia Lovinescu, Goana, de Paul
Ioachim, Anchetă asupra unui tinăr care nu a făcut nimic, de Adrian Dohotaru, Balconul, de Dumitru Radu Popescu, Un suflet romantic, de Tudor
Popescu. Analizind repertoriul românesc contemporan al scenei reşi\PnP,
ne putem da seama că acesta propune o întinsă arie tematică, numeroast'
piese vizînd laturi nle eticii societăţii noastre în interrelaţia individ-individ, iar altele abordînd dezbateri de o pronunţată expresie politică, printre acestea aflîndu-se cele din perioada luptei de clasă (amintite deja mai
sus), la care se alătură cele de evocare - Ancheta, Oameni care tac, Oamenii înving, de Alexandru Voitin, Dictatorul, de Al. Kiriţescu, ori cL~le
care incorporează aspecte realiste mult mai apropiate de actualitate, ca:
Puterea şi Adevărul, ori Balconul.
Aşa cum rezultă din demersurile instituţiei de solicitare a aprobărilor
de repertoriu, obţiunile pentru lucrările din dramaturgia nouă au avut
la bază, în majoritatea cazurilor, criteriul actualităţii tematice a textului,
ceea ce nu a coincis totdeauna şi cu atributul de valoare dramaturgică.
Trecute prin filtrul unei mai exigente judecăţi de valoare, multe texte,
aparţinînd unei etape revolute, şi chiar mai recente, îşi menţin, să zicem,
doar semnificaţia documentară, ele fiind, ce e drept, generoase în intenhttps://biblioteca-digitala.ro
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ţii tematice, dar anemice în planul finalizării estetice. Afirmînd aceasta,
ţinem cont, fireşte, de faptul că, în timp, au evoluat şi realităţile sociale.
s-au nuanţat şi unele precepte etice, s-au limpezit noi aspecte ale concep-

telor artistice.
Dramaturgia românească clasică şi din perioada interbelică este reprezentată, în repertoriul acestei scene, de 35 lucrări. De remarcat faptul că,
pe traseul stagiunilor, au fost înscrise în programul repertorial şi transpuse scenic toate piesele lui I. L. Caragi<1le: O scrisoare pierdută, (chiar
în stagiunea inaugurală), O noapte furtunoasă, Năpasta, Conul Leonida
faţă cu reacţiunea, D'ale Carnavalului, la care se alătură un spectacol
coupe din cîteva Momente: Petiţiune, Justiţie, C.F.R., Premiul întîi, Articolul 214. Dintre clasici, au mai fost prezenţi: Al. Davila cu Vlaicu Vodă,
Delavrancea cu Hagi Tudose, iar din dramaturgia interbelică semnalăm,
printre altele, piese de o recunoscută valoare şi de o largă circulaţie pe
scenele româneşti: Suflete tari şi Mitică Popescu, de Camil Petrescu (cea
de-a doua, în ipostaza de spectacol musical, cu inserturi în text din prozele lui Caragiale şi show-uri culese din presa interbelică ori inventate
de regizorul Dan Stoica), Ultima oră, Jocul de-a vacanţa şi Steaua fără
nume, de Mihail Sebastian, comedii ale lui Muşatescu - ... Eseu, Titanic
Vals, Sosesc deseară, apoi Gaiţele, de Al. Kiriţescu, lnşiră-te, niărgărite!
şi Omul care a văzut moartea, de Victor Eftimiu, Tache lanke şi Cadîr, de
V. I. Popa, Omul cu mîrţoaga, de George Ciprian.
Revenind la aspectul de conţinut al lucrărilor româneşti abordate scenic aici, remarcăm faptul că majoritatea covîrşitoare sînt inspirate din
mediul citadin, cuprinzînd, în globalitatea lor, personaje de o mare varietate privind provenienţa socială. Într-un număr destul de restrîns (doar
nouă) au acţiunea în mediul rural. De fapt, şi repertoriul naţional, în
această privinţă, e oarecum lacunar şi de o valoare artistică discutabilă.
Evident, dramaturgia a rămas cu mult în urma prozei în ceea ce priveşte
investigarea mediilor săteşti, a specificităţii mutaţiilor (cu implicaţiile lor
dramatice) din acest sector social de loc neimportant.
In ce priveşte durata pe afiş a piesei româneşti, constatăm că aceasta
este relativ scurtă, puţine piese rezistînd mai mult de două stagiuni, scoaterea din circuit a unor titluri fiind determinată fie de descompletarea
distribuţiilor (din evidenţele administrative, rezultă că, la acest teatru,
a existat o frecventă fluctuaţie a actorilor, în medie 3-4 de la o stagiun~
la alta) mai ale~ cînd premiera a avut loc pe final de an teatral, fie datorită epuizării la public a spectacolului, ori din cauze pur administrative
(cazul spectacolului Vlaicu Vodă pentru care costumele au fost împrumutate pentru scurtă vreme). Cu toate astea, unele au întîlnit un număr n'lativ mare de reprezentaţii, între care: Hagi Tudose - 99, Mielul turbat
- 102, Tache, Ianche şi Cadîr - 166 (în două versiuni scenice). Nota zero
la purtare - 249, Soacra cu trei nurori - 334 (şi acestea în două montări),
iar Comedie cu olteni - aproape 700, rezistînd pe afiş din ianuarie 1969,
succesul său de public datorîndu-se facturii populare a spectacolului :Şi·
poate datorită opticii asupra oltenilor, cunoscuţi şi din hazoasele anecdote orale. Avînd ca argument media de spectatori pe titlu de piesă (370), se
poate afirma că, în general, repertoriul românesc al acestei scene s-a bu curat de interes din partea publicului, afirmaţia fiind susţinută şi de reahttps://biblioteca-digitala.ro
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litatea că peste 600/0 din numărul global al spectatorilor, din cele trei decenii şi jumătate, au frecventat spectacolele cu piese româneşti.
Dacă în perioada de referinţă a istoriei noastre culturale, s-a considerat ca un obiectiv de prim plan crearea şi promovarea noii literaturi
dramatice, valorilicarea prioritară a celei româneşti, în general, este tot
atît de adevărat că, pe coordonatele politicii teatrale de stat, a fost şi recomandarea abordării scenice a dramaturgiei universale clasice şi contemporane. ln ce-l priveşte, teatrul reşiţean a lărgit cîmpul ideatic şi afectiv
al repertoriului său prin încorporarea a 92 partituri din creaţia dramaturgică aparţinind altor popoare, cele mai multe caracterizate printr-o remarcabilă forţă de penetraţie în conştiinţe, polisemia limbajului artistic
făcînd posibilă comunicarea cu idealurile umane şi din alte epoci. Dramaturgia clasică universală a fost reprezent.ată, aici, de Goldani - cu renumitele sale comedii': Hangiţa, Bădăranii, Slugă la doi stăpîni şi mai puţin cunoscuta J\.1uierile ţifnoase; de Moliere - cu Şcoala femeilor, Doctor fără
voie, Burghezul gentilom şi Tartuffe; de Schiller - cu Hoţii, Intrigă şi
iubire şi Don Carlos; de Shakespeare - cu Doi tineri din Verona, Comedia
erorilor şi A douăsprezecea noapte; de Lope de Vega - cu Steaua Sevillei;
de Nusici - cu O familie îndoliată, ca şi de clasici ruşi: A. N. Ostrovski cu Lupii şi oile, Dragoste tirzie, Furtuna şi Vinovaţi fără vină; de Gogol
- cu Căsătoria şi Jucătorii de cc1rţi; de Gorki cu Vassa Jeleznova,
.1\!icii burghezi şi Azilul de noapte; de Cehov - cu Pescăruşul. Dar cei mai
mulţi scriitori străini înscrişi pe lista repertorială aparţin secolului XX,
piesele respective, alături de cele clasice, acoperind suprafaţa culturală
europeană şi, într-o oarecare măsură, pe cea americană. In această structură, se intilnesc nwne dintre cele mai vestite, ca: G. B. Shaw (cu Milionara şi Profesiunea doamnei \Varren), O'Neill (cu Anna Christie !?i Luna
dezmoşteniţilor), ori Pirandello (cu Tichia cu clopoţei), cu alte nume intrate deja în anonimat, ca Anatol Kahakar, ori B. Lavraniev. In primul deceniu de activitate al acestei scenl', în secvenţa la care ne referim, domină piesa sovietică, socotită oportună spre a complini tematic piesa românească contemporană. Dintre acestea, au fost montate lucrări cu reale
virtuţi ideatice şi estetice, intre care Intilnire cu tinereţea şi Cale lungă,
de Arbuzov, Duelul, de Mar Baidjiev, Fanteziile lui Fariatiev, de Alla Sokolova, dar şi piese mai modeste, precum Conştiinţa, de Cepurin, Ruptura, de Lavraniev. Din aceeaşi categorie (adică de a nu se ridica la atributele piesei universale în sensul calitativ al cuvîntului), se situează şi Spaniola trebuie cunoscută, de Tabi Laszlo, .\1iţa-n sac, de Faydeau, Capcmza şi Joc dublu, de Robert Thomas, care• au fost introduse în repertoriu
pentru un prezumtiv succes de casă.
Pe traiectul stagiunilor, se află presărate în peisajul repertorial reşi
ţean şi lucrări inedite pentru scenele româneşti, unele de o bună realizare
artistică, altele mai puţin. Cele mai multe au fost promovate în ultimul
deceniu şi jumătate, cînd colectivul artistic s-a întărit şi diversificat ca
gen şi vîrstă. Astfel, din noua creaţie naţională au văzut, aici, luminile
scenei în premieră absolută: O crimă pasională, de Ionel Hristea, Băieţii
veseli, de H. Nicolaide, lntilnire cu îngerul şi Jocul adevărului, de Sidonia Drăguşanu, Ochii dragi ai bunicului, de Mihail Davidoglu, Casa care
a fugit prin uşă şi Vikingii, de Petru Vintilă, Dacă toţi copacii ar fi la fel,
de Francisc Munteanu, Frumoasele olandeze de Gheorghe Vlad, Ispita, de'
https://biblioteca-digitala.ro
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Tudor Popescu, Salonul, de Paul Everac, Vestitorii, de Valentin Munteanu s.a. Din patrimoniul dramaturgie universal, au fost jucate în premieră
pe ţară: Se caută un mincinos, de D. Psathas, Ceapa, de Aldo Nicolaj, Soldatul de plumb, de Saşa Lichy, Nu puneţi dragostea la încercare, de Locatelli, Muierile ţîfnoase, de Goldani, Regele lumînărilor, de Oswald de
Andrade, Tîlharul, de K. Capek, Aceşti sărmani elefanţi, după Ellio Vitorini (dramatizare M. Manolescu), Adio, studenţie! de Al. Vampilov,
Ospăţul generalilor, de Boris Vian.
Din cele expuse, rezultă starea de fapt generală a raportului naţio
nal-universal pe verticala celor trei decenii şi jumătate. Desigur, acest
raport a fost important, în primul rînd, pe orizontală, la nivelul fiecărei
stagiuni, ori în structura a două stagiuni alăturate, succesive, respectiv
spre a oglindi proporţia cuvenită, acea relaţie optimă în plan tematic, de
gen şi, înainte de toate, valoric. Un astfel de echilibru este semnalabil într-o bună parte a anilor teatrali, exemplară fiind, din acest punct de vedere, stagiunea 1957-1958, cu: Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebantian.
Trei generaţii de Lucia Demetrius, Năpasta, de I. L. Caragiale, lnşiră-te
mărgărite!, de V. Eftimiu, Povestea unei iubiri, de D. Simonov, Fc1milia
Kovacs, de Ana Novak, coupe-ul Elena şi Chestiuni familiale, de Horia
Lovinescu, ori stagiunea 1973-1974, cu: Sîmbătă la Veritas, de Mircea
Radu Iacoban, Tache, Ianke şi Cadîr, de Victor Ion Popa, Vikingii, de
Petru Vintilă, Puterea şi Adevărul, de Titus Popovici, Profesiunea doamnei Warren, de G. B. Shaw, Pogoară iarna, de Maxwel Anderson. Se întîlnesc şi exemple inverse, cel mai ilustrativ părînduni-se cel al stagiunii
1952-1953: Bătrîneţe zbuciumată, de Rahmanov, Năframa de mătase,
de Kahakar, Floarea purpurie, de Karauhova şi Brausevici, Intrigă şi iubire, de Schiller, Titanic Vals, de Muşatescu, De la patru în sus, de P. Maximilian şi H. Nicolaide. Date fiind caracteristicile proprii ale acestui teatru (un colectiv actoricesc îndeobşte restrîns, condiţiile materiale specifice), au fost cuprinse puţine piese româneşti de inspiraţie istorică, transpunerea scenică a opţiunilor efective făcîndu-se, de fiecare dată, cu un
marcat efort şi cu rezultate calitative inegale.
Privind reprezentarea genurilor, balanţa se prezintă astfel: domină
comedia, urmează drama şi, apoi, piesa construită după modalităţile poveştii sau basmului. Ponderea genului comic pe afişul acestui teatru (de
fapt, cele mai multe piese din repertoriul românesc sînt comedii - ca
expresie a apetenţei poporului nostru pentru umor, pentru rîs) devine
uneori supărătoare, riscîndu-se înregistrarea unei anumite monotonii(',
c1buzul semnalîndu-se mai ales în perioadele cînd se înregistrează o cvasigenerală criză de public, teatrul făcînd concesii (atunci cînd sînt jucate şi
co;nedii facile), spre a veni în întîmpin~1rea spectatorilor.
De~supra acestor elemente de analiză (majoritar descriptive}, se pun,
firesc, întrebări de factură axiologică: care a fost, bunăoară, coeficientul
valoric al faptului de spiritualitate naţională comunicat prin intermediul
repertoriului românesc abordat de acest asezămînt artistic? Care a fost
capacitatea sa de a îmbogăţi cultura publicului larg prin textul dramatic
T. Jurjică, N. Cătană, Cronica tPatrnlă. Comedia dimensiune unică a rep<'rtoriului?, in Flamura, anul XVIII, nr. lliD3, 21 martie 1970, pag. 2.
6

https://biblioteca-digitala.ro

P.

464

Călin

universal? Deşi unii mari dramaturgi români, ca: Blaga, Sorbul, lipsesc
din catalogul premierelor reşiţene, ori alţii nesemnificativ reprezentaţi,
între care: Alecsandri, D. R. Popescu, Paul Everac, Marin Sorescu, Aurel
Baranga, Teodor Mazilu, totuşi, dacă luăm în seamă însumarea pe verticală a potenţialului ideatic şi afectiv comunicat de unele opere reprezentative, aparţinînd unor autori de primă mărime, precum Caragiale, Delavrancea, Davila, Camil Petrescu, Muşatescu, Sebastian, Eftimiu, V. I. Popa,
urmaţi de Lucia Demetrius, Lovinescu, Voitin, Gheorghe Vlad, Petru Vintilă, Tudor Popescu ş.a.; dacă avem în vedere contactul publicului cu
multe capodopere universale, între care: Hangiţa, Slugă la doi stiipîni,
Intrigă şi iubire, Ste(lua Sevillei, J\1ilionara, Profesiunea doamnei Warren,
Micii burghezi, Azilul de noapte, Tîlharul, A douăsprezecea noapte, Doi
tineri din Verona, Tcirtuff e, Burghezul gentilom, Pescăruşul, Bădăranii
ş.a.; dacă ne gîndim că cele mai multe dintre acestea au constituit veritabile evenimente culturale locale şi chiar cu rezonanţă naţională, atunci,
răspunsul tinde să fie favorabil. De altminteri, presa a consemnat în repetate rînduri (deşi nu totdeauna prompt şi cuprinzător) multe aspectt-repertoriale bune şi chiar remarcabile. Astfel, anul teatral 1962-1963
este caracterizat în plan repertorial după cum urmează: „Afişul actualei
stagiuni a Teatrului de Stat Reşiţa concretizează preocupări notabile( ... )
pentru un repertoriu bogat, orientat în funcţie de posibilităţile concrete
ale colectivului de actori. Simpla transcriere a premierelor din stagiunea
în curs, care redată cifric înseamnă şase piese (Oameni care tac, de Al.
Voitin, Piaţa ancorelor, de I. Stok, Cintez privighetorile, de Lucia Demetrius, Steaua Sevilliei, de Lope de Vega, Sccmdaloasa legătură dintre doamna Kettle şi domnul J\1oon, de Priestley) pune în lumină strădanii deosebite. Reţinem din această înşiruire ca aspect pozitiv, că două dintre piese
aparţin unor dramaturgi români contemporani, cărora dacă le adăogăm
alte două spectacole aflate în lucru (D'ale Curnavalului, de I. L. Caragiale
şi Oamenii înving de Al. Voitin) putem aprecia că acest teatru acordă o
atenţie de prim ordin popularizării creaţiei dramatice autohtone" 7 •
Includerea în repertoriul stagiunii 1965-1966 a dramei istorice Vlaicu Vodă este semnalată de un cronicar în următorii termeni: (... ) „atacînd temerar marcl0 repertoriu, tPatrul rP~iţC'an va rpuşi să realizeze
spectacole de tot mai frumoasă ţinută artistică" 8 . La aniversarea a două
decenii de existenţă a teatrului reşiţean, o revistă de specialitate consemnează: „răsfoind afişele, programele, vechile colecţii de presă pentru a
ne reaminti repertoriul cPlor douăzeci de ani, apare, cu surprindere şi
satisfacţie, o reală operă de culturalizare, o şcoală a literaturii dramatice
române~ti şi străine, cu rezultate greu de menţionat în statistici, dar contribuind, de bună seamă, la conturarea preocupărilor unor generaţii" 9 • Nu
peste mult timp, o altă publicaţie nota un alt eveniment repertorial reşi
ţean: „In timp ce la Timi~oara se deschidea stagiunea cu Travesti, iar la
alte teatre din ţară se discuta aprins despre planificarea unor musicaluri
Ion Cocora, lw.c11n1ări pe 111cirr1i11ca wwr 3pectacole (Teatrul de Stat Reşiţa),
in Tribuna (Cluj), anul VI, nr. 12 (27U), 22 martie 1962, pag. 11.
8 Ion Hodiş, !n cîteva cuvinte, in Tribuna, anul X, nr. 16(481), 12 aprilie
l~IGG, pug. 7.
9
Mihai Crişan, Re~iţa, Un raport îmbunătăţit cu publicul, in Teafrul, nr. 3,
I %9, pag. 84.
7
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după

Caragiale şi Se bas tina, la Reşiţa se înregistra un act de cultură: premiera cu Suflete tari de Camil Petrescu" 10 . Activitatea repertorială de
după 1970 (cînd sînt repartizaţi, către acest teatru, aproape anual, absolvenţi ai I.A.T.C.) înregistrează noi atribute pozitive, ele însumîndu-se în
însPmnări cvasibilanţiere: „în perspectiva anilor 1971-1976, repertoriul
(TSR) se cC\racterizeC\ză prin echilibru şi, în general, exigenţă. Promovarea
valorilor validate de timp s-a îmbinat cu aceea datorie a teatrului de a
căuta, descoperi şi a da expresie creaţiei noi, originale, ancorate în contemporaneitatea românească. Ponderea piesei româneşti este evidentă" 11 .
în perspectiva aceloraşi ani se situează şi alte menţiuni: „Sub auspicii
favorabile ale unui directorat tînăr (Alexandru Bârsescu), energic şi destoinic, bucurîndu-se de infuzia de sînge proaspăt datorată cîtorva dintre
cei mai buni absolvenţi din ultimele promoţii ale institutului, teatrul reşiţean, deşi lucrează în condiţii vitrege, fără o sală proprie şi posibilitatea
de a-şi organiza şi ritma armonios munca de pregătire a spectacolelor.
nutreşte ambiţia şi, în bună măsură, izbuteşte să egaleze, dacă, nu să şi întreacă, alte colective de aceeaşi categorie, să-şi situeze realizările în rîndul
reprezentaţiilor meritorii actuale. Efortul de a intra în marea viaţă teatrală a ţării, dorinţa de mai bine, strădania de a lupta împotriva izolării
îşi găsesc raţiunea în împlinirea în primul rînd în programul repertorial
evident dificil şi exigent, capabil de a stabili o legătură strînsă cu publicul. Includerea pe afişul reşiţean a unor piese din dramaturgia originară nouă, ca: Puterea şi Adevărul, Într-o singură seară, Sîmbătă la Veritas, Vikingii, împreună cu lucrări străine reprezentative, ca: Pogoarli.
iarna, Profesiunea doamnei Warren, Azilul de noapte, îndeamnă chiar
prin aceasta la realizarea unor spectacole de răspundere" 12 • „Teatrul reşi
ţean s-a impus în ultimii ani prin valoarea opţiunilor sale repertoriale,
prin abordarea îndrăzneaţă a unui repertoriu major şi dificil, prin ţinuta
artistică a producţiilor sale, prin calitatea: ideii de teatru pe care a slujit-o"13. „Stagiunea teatrală reşiţeană (1974-1975) a început în acest an
sub semnul statornicei afirmări a dramaturgiei contemporane româneşti''1-1
(subl. P.C.f
Aducerea de către acest teatru în circuitul repertorial a unor texte
inedite pentru scenele româneşti constituie uneori motivul unor îndreptăţite aprecieri: „Este de necrezut că Tîlharul, text cu indiscutabile calităţi literare şi scenice, a aşteptat timp de un deceniu, cît s-a scurs de la
apariţia în volum a bunei traduceri semnate de Tudor Muşatescu şi Sanda
Apostolescu, şi aproape 60 de ani de cînd a fost scrisă, fără să atragă
atenţia vreunuia dintre teatrele noastre. Colectivului reşiţean i se cuvin,
C. Barbăneagră, Reşiţa, Suflete tari, în Familia, seria A, an VI, nr. 11 (63),
noiembrie 1970, pag. l!J.
11
Nicolae Sîrbu, Pentru ca ecoul „uongului" să nu se stingd, în Flaniurn,
anul XXIV, nr. 3 045, JO martie 1976, pag. 2.
12
Valeria Ducea, Teatrul de Stat Reşiţa, Auspicii favorabile, în Teatrul,
nr. 3, 1975, pag. 55.
13
Natalia Stancu-Atanasiu, Turneul Teatrului clin Reşiţa, în Scînteia, anul
XLV, nr. 10116, 1 martie 1975, pag. 4.
14
Ion Crişan, Două pie·se româneşti, în Flamura, anul XXVI, nr. 2973, 2G noiembrie 1974, pag. 6.
10
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Călin

deci în primul rînd, cuvinte de apreciere pentru aducerea la rampă a
acestei piese definitorii pentru teatrul, de o factură aparte, al lui Capek" 15 .
In contextul referirilor la activitatea generală a instituţiei, repertoriul
este vizat şi el cu atributul cuvenit (fiind vorba de perioada 1976-1978);
„Colectivul reşiţean se arată decis să-şi conjuge eforturile cu cele ale
direcţiunii şi secretariatului literar în a practica un exerciţiu teatral autentic. Un repertoriu de calitate, regizori şi scenografi de la alte teatre din
ţară interesaţi de piesele propuse, o activitate de studio (chiar dacă nu încă
cu cele mai bune rezultate)"lG
Imbrăţişînd caracteristicile generale ale repertoriului jucat pe scena
în discuţie pe arcul a 30 de ani de activitate, un om de teatru nota: „S-au
jucat aici opere valoroase, de răsunet, din repertoriul naţional şi universal, clasic şi contemporan, într-o acţiune de culturalizare curajoasă a publicului (... ) dar se cuvine să subliniem că în primul cînd şi cu precădere
Teatrul din Reşiţa s-a devotat dramaturgiei naţionale" 17 •
Integrarea în colectivul teatrului a tînărului regizor Mihai Manolescu
(noiembrie 1979), existenţa unui colectiv actoricesc dotat şi armonios constituit, gravitînd în preajma noului regizor, colaborarea cu alte personalităţi regizorale permit optarea pentru un repertoriu de o şi mai pronunţată densitate tematică şi de o variată paletă stilistică, acum pătrunzînd
pe scena reşiţeană alţi mari autori, ocoliţi anterior (nu atît din lipsa potenţialului actoricesc ori inaderenţa publicului, cit mai ales din lipsa asumării regizorale): Shakespeare (A douăsprezecea noapte), Everac (Salonul
-- premieră absolută, Camil Petrescu (l\Jitică Popescu), D. R. Popescu (Balconul), Marin Sorescu (Paracliserul), Boris Vian (Ospăţul generalilor premieră pe ţară), Cehov (Pescăruşul), toate transpunerile scenice fiind
spectacole de referinţă în palmaresul general al teatrului. Cunoscînd ac~
tivitatea teatrală reşiţeană din intervalul 1980-1982, un reputat cronicar
dramatic remarca „deschiderea repertorială", constatind, în consecinţă,
că „astăzi, la noi, numai poate fi vorba despre un repertoriu de provincie
şi unul de capitală" şi că „orice teatru poate să abordeze partiturile dramatice cele mai pretenţioase, atît timp cît ele se întemeiază pe capacită
ţile creatoare ale colectivului respectiv şi pe pasiunea lui necondiţio
nată••1·'.

O imagine mai cuprinzătoare a activităţii repertoriale desfăşurate d·~
Teatrul de Stat din Reşiţa se poate obţine prin cunoaşterea detaliată ~
calităţii spectacolelor realizate, latură ce constituie obiectul altui demers
analitic.
PETRU CALIN
1
''

pag.

Cristina

;,n.

Dumitrescu,

Tillzarul, de Karcl Capck, in Teatrul, nr. 4, 1978,

A. C. Iorrlache, La Teatrul de Stat Reşiţa, Tilharul, de Karel Capek, în
Orizont, nr. 13 (528), scrie nouă, anul XXIX, l!"l7rl, 30 martie.
17
Mira Iosif, Misiunea educativă a t('atrului, in Scînteia, anul XLIX, nr. 11615,
~6 decembrie 1979, pag. -t
18
Dinu Kivu, Lumini teatrale reşiţene, în Contemporanul, nr. 46 (1879), 12 noiembrie 1982, pag. 12.
16
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REPERES CONCERNANT L'ACTIVITE DE REPERTOIRE DU THEATRE
D'ETAT DE REŞIŢA, EN ACCOMPLISSEMENT SA MISSION
IDtOLOGIQUE ET ARTISTIQUE
(1949-1984)
(Uesume)

L'auteur examine quelques aspects en ce qui concerne Ies coordonnees du
repertoire du Theâtre d'Etat de Reşiţa pendant Ies 35 saisons theâtrales respectif, a partir de sa naissance (1 juin 1949) et jusqu'au 1984.
Cree par l'initiative du parti et de l'etat, le theâtre de Reşiţa s'inscrit parmi
Ies nombreux theâtres nouveaux (dresses dans Ies grands centres urbains de Roumanie) charges (a cote de Ies autres facteurs educatifs) de la noble mission de
edifier et propager de la nouvelle culture, pour contribuer a la formation de la
structure de l'homme nouveau. Pendant son activite, le Theâtre d'Etat de Reşiţa
a apporte une importante contribution pour mettre en valeur, par la scene, de
la nouvelle ci:_fation dramaturgique, de Ia dramaturgie nationalle, en englobanrl
a son repertoire des nombreux ouvrages inspires par Ies nouvelles realites sociales, en presentant le processus de la formation et du perfectionnement de la conscience des hommes integres au contexte de l'action pour edifier de la societe
socialiste.
On y a joue pieces representatives creees par des grands auteurs roumains,
parmi eux: I. L. Caragiale, Delavrancea, Camil Petrescu, Tudor Muşatescu, Mihail Sebastian, Victor Eftimiu, suivis par Horia Lovinescu, Lucia Demetrius, Paul
Everac, Dumitru Radu Popescu, Marin Sorescu, Tudor Popescu etc. A travers des
saisons theâtrales, le colectif de ce theâtre a renferme, dans son repertoire, des
chefs-d'oeuvre de la litterature dramatique universelle, crees par Goldani, Moliere, Shakespeare, Schiller, Cehov, Pirandello, Gorki, O'Neill, G. B. Shaw etc.
Pour souligner Ies plus importants aspects en appliquant Ies principes de la politique theâtrale sur le repertoire par cette scene, l'auteur de cet ouvrage insere
une serie de passages extres de presse en mettant, ainsi, en evidence plus expressivement, l'importance de l'action formative-educative de cet etablissement
artistique.
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VARIA

CONTRIBUŢII

LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL LOCALITAŢILOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ,
DIN PALEOLITIC PINA IN EVUL MEDIU

Lucrarea de faţă priveşte în special obiectivele de interes arheologic
descoperite şi investigate de colectivul muzeului din Lugoj, de-a lungul
a peste trei decenii de activitate.
Precizăm că ea nu include staţiunile aflate pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, odinioară parte integrantă a fostei regiuni Banat, chiar dacă
unele dintre acestea au fost semnalate şi cercetate de către colectivul
Muzeului din Lugoj. Ne-am orientat astfel pentru a evita unele suprapuneri inutile cu lucrările realizate de colegii din judeţul vecin.
in ceea ce priveşte documentaţia arheologică, ea se referă numai L1
obiectivele care au beneficiat de o cercetare sistematică, urmînd a fi completată în măsura definitivării cercetărilor.

I. Bodo (corn.

Balinţ)

1 - Tumulul numit „Movila lui Cord,oş", situat la 1,5 m NV de satul
Bodo, corn. Balinţ, în lunca Begăi, la 50 m N de albia rîului, a fost investigat prin sondaje începînd din anul 1968. In 1972 cercetările sînt sistate
provizoriu din motive obiective. Publicarea concluziilor preliminare ale
cercetării în anul 1974, a prilejuit stabilirea unor analogii apropiate la
mormintele tumulare cu ocru, cu schelete chircite din Ungaria datate la
i ncepu tul epocii bronzului. 1
Inventarul propriu-zis al mormîntului este sărac: două aşchii din silex şi două fragmente ceramice atipice; în schimb mantaua a conţinut numeroase fragmente ceramice Coţofeni, aduse odată cu pămîntul care o
alcătuia.

2 -

in punctul numit „Sub deal", situat la 300 m N de turnul, a fo5t

semnalată în aceiaşi perioadă o aşezare Coţofeni, din care provine, după
toate probabilităţile, pămîntul care a alcătuit mantaua tumulului.z (pl. I).

Mai recent, Petre Roman consideră aspectul de la Bodo ca
celei mai vechi faze Coţofeni din Bunat. 3

aparţinînd

1
Ioan Stratan, Un mormînt cu ocru de la Bodo, jud. Timiş, în Tibiscus III,
Hl74, p. 71-74.
2 Ibidem, p. 73.
3
Petrf' Roman, Cultura Cotofeni, Bucureşti, 1976, p. 38.
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.

II. Belint

1 - In anul 1970, elevul Franţescu Ion a descoperit în hotarul localităţii (punct neprecizat) un tezaur alcătuit din 33 monede din argint, replici ale unor modele bizantine, datînd din timpul cneazului Ştefan Uroş. 4
III.

.

Brestovăt

In punctul numit Dîmb, situat la NV de localitate, au fost semnalate între anii 1961-1962 urmele unei locuiri dacice. Sondajul executat aici de Muzeul din Lugoj, a pus în evidenţă predominarea ceramicii fine cenuşii, aflată însă în stare fragmentară.;,
1 -

IV.

Budinţ

(corn.

Topolovăţu-Mare)

1 - Pe izlazul comunal din hotarul de NE al satului, au fost identificate în anul 1962 urme de locuire din epoca bronzului - cultura Vatina - precum şi din prima epocă a fierului, suprapuse de un nivel cu
ceramică dacică şi prefeudală. De remarcat prezenţa în primul nivel a
unui fragment de tipar de celt din piatră. 6
2 - In punctul numit „La cetate", situat pe terasa superioară a rîului Timiş, au fost semnalate în anii 1971-1972, urme de locuire feudaltimpurii, concretizate prin elemente de construcţie din piatră şi fragmente
ceramice tipice. 7
V.

Buziaş

1 - Majoritatea istoricilor mai vechi au identificat aici, pe baza Tabulei Peutingeriene, localitatea romană Azizis sau Aizis. 8 După informaţiile noastre nu au fost identificate pînă în prezent urmele unor construcţii romane.
2 - Cercetări c.1c suprafaţă au permis descoperirea, în cîteva puncte
din raza localităţii, a numeroase urme de locuire preistorică, în special
neolitică, aceasta din urmă caracterizată printr-un bogat utilaj litic (diverse tipuri de topoare din piatră) 9 •
VI. Chiz5trm (corn.

Belinţ)

2 - Pe terasa inferioară nordică a rîului Bega, între şoseaua naţio
nală spre Timişoara ~i cursul rîului Timiş, cercetările de suprafaţă au dus
la descoperirea unor fragmente ceramice aparţinînd epocii bronzului şi
primei epoci a fierului. 10
4
Tezaurul a fost încredinţat în anul 1970 Muzeului din Lugoj de către prof.
D:1nil5. Simion.
5
Informaţii I. Stratan; materialele se află la Muzeul din Lugoj.
6
Materialel2 se află la Muzeul din Lugoj.
7
Informaţii, I. Stratan.
8
L. Hohm. Delmagyarorsz<ig V''r/1/ az ugyncvczett Bcinscig killOn Tortenelme,
Pesta, 1867, p. 32.
9
Informaţii, prof. O. Sfetcu; materialele rezultate din cercPtări de suprafatA
sint deţinute de prof. Sfrtcu.
10
Materialele S'.-' află la Muzeul clin Lugoj.
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Pe dealul Cuca, situat la NE de sat, marcînd limita sud-estică
a podişului Lipovei, la altitudinea de cca 100 m, a fost descoperită în
anul 1961 o aşezare paleolitică întinsă, dar cu vestigii arheologice de o
densitate redusă. Între anii 1961-1964 şi 1967-1969 au fost executate
aici săpături sistematice, delimitîndu-se trei nivele de locuire aurignaciene.11 Cea mai mare parte a materialelor au fost preluate de către Muzeul
din Lugoj. Printre piesele mai reprezentative menţionăm: lamele cu scobitură (encoche), lamele microlitice (Dufour), gratoare lucrate pe lamă,
gratoare nucleiforme, gratoare înalte, etc.
1. -

\'III. Cricio\'a
1 - In marginea de sud-est a satului au fost semnalate încă din scrnlul trecut urme romane. Se menţionează că Milleker a identificat o tetradrahmă de Thasos, provenind de la Criciova, aflată în posesia unui anume Tyll Gustav, primpretor la Moldo\"a-Veche 1:?.
2 - între anii 1965-1966, Muzeul din Lugoj a efectuat aici cîteva
sondaje, avînd drept rezultat descoperirea unui cuptor de ars ceramică
precum şi a unui material ceramic caracteristic/ ceramică roşie fină 13 . Incepînd din anul 1978 au fost intreprinse săpături sistematice, de către
Muzeul Banatului, în ultimele campanii fiind descoperite şi urme de louire prcfeudale. 14

IX. Dumbra\" a
1 - In hotarul localităţii au fost descoperite intîmplător, în perio2d~1
interbelică, cîteva obiecte din bronz, care au intrat în colecţia Muz(•ului
din Lugoj: o sabie, două seceri cu buton ~i podoabe (brăţări, fibule, fragmente de colier ctc.) 1.r-'.
X.

1 -

Făget

Pc terasa inferioară a rîului Bega, la marginea de A a localităţii,

cercetările de suprafaţă efectuate între 1960-1961,
ţa unor vestigii de> fortificaţii medievale, datînd cu
1 r.

xvr-xvn.
XI.

au semnalat exii;;tenprobabilitate din sec

Herendeşti,

(corn. V. \'lad-Dl·lamarina)
1 - In hotarul de nord al satului, pe lunca rîului Cernobora, în urma
unor periegheze efectuate între anii 1960-1961, au fost semnalate fragmente ceramice aparţinînd epocii feudale. 17
FI. Mogoşanu şi I. Stratan, Noi descoperiri paleolitice în Banat, în SCIV.
17, 1966, 2, p. 341; FI. Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Bucureşti, 1978, p. 71
şi urm.
12
Berkeszi I., Delmagyal'Orszcig es emlekei, în Tortenelem es regeszeti ErtesitO, XXIII/1907, p. 24.
13
Informaţii, I. Stratan.
H Informaţii, dr. Doina Benea.
15 Prof. Traian Simu, Indicato1·ul obiectelor mai importante păstrate în Muzeul ;udeţului Severin, Lugoj, 1943, p. 12.
16 Informaţii, I. Stratan.
17
Informaţii I. Stratan.
11
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2 - In sectorul nord-vestic al localităţii, spre hotarul satului Hodoş,
a fost descoperită o aşezare hallstattiană, concretizată prin fragmente ceramice tipice şi fragmente de rîşniţe.
XII.

Hitiaş

Se
ninus Pius,
(1rmos. 18
l -

Racoviţa)

(corn.

menţionează descoperirea unei monede romane de la Antodonată în anul 1869 de către Adam Manoilovici lui Sigismund

XIII. Homojdia (corn. Curtea)
1 - Pe dealul Ivănanţului, în punctul numit „La Ivănanţu", situat pe
o pantă ce coboară spre cursul de apă local, la cca. 100 m distanţă de
acesta, a fost descoperită în primăvara anului 1969 o aşezare Vinca-Turdaş, investigată prin săpături sistematice în toamna aceluiaşi an. Inafara
fragmentelor ceramice şi a chirpicului, locuinţele de suprafaţă de aici conţineau greutăţi din lut ars pentru pescuit sau pentru războiul de ţesut,
precum şi un numeros utilaj litic, reprezentat prin unelte cioplite din silex: nuclee, percutoare şi lame cu secţiune trapezoidală. 19
XIV. lctar, (corn.

Topolovăţu-Mare)

1 între anii 1970-1972 s-au executat de către muzeul din Lugoj
cîteva sondaje pe izlazul din apropierea localităţii, descoperindu-se material ceramic aparţinînd epocii hallstattiene şi prefeudale. 20
XV. Izvin (corn.

Recaş)

1 - In punctele Livezi, Selişte-peste-Bega ş1 in actuala vatră a satului, cercetările de suprafaţă şi un sondaj de proporţii reduse au permis
identificarea unei aşezări daco-romane datînd din sec. III-IV e.n., precum şi a unui cuptor de ars ceramică aparţinînd aceleiaşi perioade. Inventarul aşezării constă mai ales din ceramică tipică, categoria fină cenu~ie, lucrată la roată, tipurile de vase aparţinînd repertoriului specific culturii Sîntana. Cu totul sporadic apare ceramica lucrată manual.:.:> 1
XVI.

Jabăr

(corn. Boldur)

1 mului

În punctul Cotun, situat la 1 km NV de localitate, în stînga drujudeţean Jabăr-Sîrbova, a fost semnalată în anul 1978 o asezare
daco-romană. Primul sondaj de proporţii reduse, s-a executat în t~amna
aceluiaşi an. Reluarea săpăturilor în anul 1970 a permis delimitarea mai
multor nivele de locuire, începînd cu epoca bronzului şi prelungindu-se
pînă în prefeudal. Din păcate, lucrările agricole au afectat serios compleXf'lc arhPologicc din acest punct. Totu1i au putut fi identificate pînă în
•' J. BPrkeszi, op. rit., p. 21.
'' Gh. Lazarovici şi I. Stratan, Aş<'zarca ele la Homojclia, în
.-lctaM N, X, 1973,

1

p. 4!"·'."i-4fi-l.
::•i Materialele se află la Muzeul din Lugoj.
~ 1 MaterialPle se află la Muzeul din Lugoj.
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anul 1982, un bordei şi o lo cuinţă de s u prafaţă atribuite sec. III-IV
trei locuinţe prefeudale datate provizoriu în sec. VI-VIII e.n. 22
In cadrul in entarului complexelor daco-romane, remarcăm alături d
ceramica fină cenu ie i ro ,ie, sigiliul paleocreştin din lut ars, cu cruce,
apărut în 1979 23 (pl. II/ 5).

Locuir a prefeudală se aracterize ază prin locuinţe de sup rafaţă , cu
pietrar. In entarul acestora este alcătu it cu prec ăd ere din c ramică, g ru~
pată în două categorii: ceramica lucr ată manual ş i cea modelată la ro ată,
cu decor incizat, pr zentînd puternice r miniscenţe pro incial-roman
tîrzii (pl. II/2 , 4).
De remarcat apariţia în cadrul primei locuinţe prefeudale · descoperite
în 1979, a unui fragm ent d mărgea biz antină de import, din p ast ă de
sticlă ne a gră , ornamentată cu încrustaţii multicolore în fo rm ă de ghirlandă (pl. II/ 1).
2 - In punctul „La Bejan" , situ at pe latu ra estică a şoselei spre Sîrbova, s-a realizat în 1979 un sonda j d proporţii reduse, avînd drept re C ercetări} e a u fost efectuat de I. Stra tan ş i M. Moroz.
I. Stratan, O nouă descoperire paleocre ş tină în Banat, în Revis ta Mitropoliei Banatului, nr. 12/1 980, p. 434 ş i u rm.
22

23
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ztiltat descoperirea unor complexe feudal-timpurii (sec. X-XII). De remarcat descoperirea unui fund de vas cu marcă de olar în formă de cruce
înscrisă într-un patrat (pl. II/ 3). Reluarea sondajelor în acest punct în
anul 1981 au relevat prelungirea existenţei aşezării pînă în sec. XIIIXIV.
XVII. Jdioara (corn. Criciova)

1 - In punctul „Cetate" s-au efectuat între anii 1965-1966 cîteva
sondaje de către Muzeul din Lugoj, fiind descoperite urme sporadice de
locuire aparţinînd epocii feudale. 24
Intre anii 1974-1979 Muzeul Banatului a realizat în acest punct săpă
turi sistematice, fiind dezvelită cea mai mare parte din incinta cetăţii medievale. Inventarul descoperit aparţine sec. XVI-XVII. 25
2 - In pădurea comunală, la stînga şoselei Lugoj-Nădrag, punctul
„La Borghee" există un grup de 9 twnuli cu aspect artificial. Sondajele
efectuate în anii 1981, 1982 de către Muzeul din Lugoj nu au reuşit să
surprindă nici un complex arheologic. 26
3 - În raza localităţii au fost descoperit un tezaur dacic alcătuit din
cca 100 monede republicane romane din argint, (denari) care a fost preluat de către Muzeul Banatului. 27
4 - Pe platoul de la confluenţa pîrîului Nădrag cu rîul Timiş, a fost
semnalată, în urma sondajelor efectuate în anii 1965, 1966, o aşezare de
epocă romană. S-a remarcat cu acest prilej ponderea deosebită a ceramicii roşii fine. 28
XVIII.

Leucuşeşti

(corn. Bethausen)

1 - Pe terasa superioară nordică a rîului Bega, în
cetări de suprafaţă efectuate în anii 1967, 1968, au
unei a~ezări paleolitice aparţinînd aurignacianului. 2 !l

raza localităţii, cerpermis semnalarea

XIX. Lugoj
1 Încercările unor istorici mai vechi de a localiza aici vechea asezar<' romană Caput Bubali nu au fost pînă în prezent confirmate de c~r
f'etă rile arheologice .3°
2 - La „Gomilă" - o ridicătură artificială a solului, situată în terenul agricol al I.A.S. Lugoj, în dreapta şoselei Lugoj-Buziaş, aproape de
intPrsecţia acesteia cu linia ferată cercetări de suprafaţă au dus la
drscoperirea unor fragmente ceramice neolitice apartinînd culturii VincaTurdaş.11

L

4

Informaţii,

I. Stratan.

~~ Adrian Bejan, Concluzii preliminare asupra săpăturilor arheologice de la
rrta~.ra feudalt'f. Jdioara, din anii 1973-1977, în Tibiscus V, 1979, p. 199 şi urm.
~ti Cercetfirile au fost efectuate de A. Bejan şi M. Moroz.
7
'
Informaţii
:·~ Informaţii
:.:'• Informaţii

~0

<l

A. Bejan.
I. Stratan.
I. Stratan.
L. Bohm, op. cit., loc. cit.
Materialele se află la Muzeul din Lugoj.
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La poalele Dealului Viilor, pe terasa superioară nordică a rîului
au fost descoperite întîmplător cîteva topoare din gresie şlefuită. 32
4 - ln apropierea Intreprinderii de produse ceramice ,,Mondial", unitate din Calea Timişorii, a fost descoperit întîmplător un depozit de obiecte din bronz alcătuit dintr-o brăţară masivă cu capetele deschise, 2 fragmente de brăţări şi un fragment de celt (pl. I/3).:î 3
5 - În zona „Cetatea-Veche'\ pe malul drept al Timişului, mai exact
în unghiul pe care acesta îl formează cu şoseaua naţională Lugoj-Timişoara, în dreptul podului din beton, lucrările edilitare din ultimii ani au
scos la iveală materiale legate de existenţa \"cehii cetăţi a Lugojului distruscă în jurul anului 1 îOO. Piesele aparţin în general feudalismului tîrziu: cahle, ceramică smălţuită, 2 vîrfuri de lance din fier, etc. În Yctra lui
1980, cu ocazia săpării fundaţiei unui bloc de pe splaiul Carpaţi, a fost
surprinsă latura unui bordei de formă rectangulară, cu parii de la colţuri
rămaşi „in situ", la adincimea de cca 4 m faţă de nivelul de călcare actual.
Situaţia se explică prin terasamentele dectuate cu ocazia ridicării digurilor Timişului. Materialul ceramic fragmentar descoperit nici indică 0
etapă feudală tîrzie de locuire.
3 -

Timiş,

XX.

Mănăştur

1 - ln punctul „€etate'', situat la NV de vatra localităţii, au fost intreprinse in ultimii ani săpături sistematice de către Muzeul Banatului.
Cercetările s-au concentrat asupra necropolei feudale, cît şi a bisericii
medievale de aici 31 , aparţinind sec. XIV.

XXI. l\largina
La nord de localitate, pe terasa mijlocie dreaptă, a rîului Bega, în
dinspre 8oşava, au fost descoperite vestigiile unei fortificaţii medievale, ţinind probabil de proprietăţile Elisabetei Szilagy. 35
1 -

pădurea

XXII.

Pădureni

(corn. Victor-Vlad-Delamarina)

1 - In punctul „la Oloşag", situat la NE de localitate, pe malul drept
al afluentului local al Cernoborei, un sondaj efectuat în 1960 de I. Stratan a dus la descoperirea unei aşezări dacice, parţial distruse datorită lucrărilor agricole. Din acest motiv nu a putut fi precizat tipul de locuinţă,
fiind descoperit în schimb un inventar demn de interes: un vas ceramic
de uz comun, lucrat manual, decorat cu brîu alveolar, un amnar, o nicovală, două seceri şi un vîrf de suliţă din fier.36

XXIII.

Româneşti

(corn.

Tomeşti)

1 - Dumbrăviţa, o terasă veche de confluenţă, în marginea de NE ;-1
satului Româneşti, încadrată la NE de rîul Bega, iar la SV de pîrîul
Poeni, a fost cercetată prin săpături sistematice intre anii 1961-1968,
32
33

34
35

38

Materialele la Muzeul din Logoj.
Materialele la Muzeul din Lugoj.
Informaţii, Al. Rădulescu.
Informaţii I. Stratan.
Materialele la Muzeul din Lugoj.
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în scopul cercetării unei aşezări paleolitice aparţinînd aurignacianului superior. Au fost delimitate aici 4 straturi de cultură, conţinînd numeroase
piese tipice: răzuitorul macrolitic de tradiţie musteriană din stratul I, o
serie de gratoare nucleiforme sau pe aşchii mari, gratoare pe aşchii lungi,
lame cu scobitură şi burine de diverse tipuri. Ultimul strat, cu inventar
mai sărac, reflectă o locuire de scurtă durată. 37
2 - Pe Dealul Viei - o terasă de cca 25 m altitudine în stînga rîului Bega, la jumătatea distanţei dintre Româneşti şi Curtea, au fost semnalate încă din 1960 urme de locuire Criş. Sondajul realizat aici a permis descoperirea unor fragmente ceramice provenind de la vase mari
de factură Criş. 3 8
3 - Peştera, din apropiereet <lceleiaşi localităţi, a fost investigată arheologic încă din 1949. 30 în 19GO s-a efectuat un nou sondetj de către Fl.
Mogoşanu şi I. Stratan. Imposibilitatea precizării stratigrafiei a determinat gruparea materialului după criterii tipologice, delimitîndu-se astfel
unele elemente Criş, alături de cele foarte bine reprezentate Tiszapolgar
şi altele aparţinînd perioadei de trecere la epoca bronzului aspectul
numit Herculane II 40 (pl. III).
XXIV.

Sălbăgel

(corn. Gavojdia)

1 - Selişte, punct situat la cca 2 km NV de satul Sălbăgel, pe un
platou delimitat la nord-vest de Valea numită 11 Redina de la izvoare",
iar spre sud-est de valea mlăştinoasă a pîrîului Spăiei a fost investigat
printr-un sondaj sumar încă din 1976 de către I. Stratan. Cu acest prilej
a fost descoperită o aşezare neolitică Vinca-Turdaş cu platforme de chirpic, între 0,50 şi 0,80 m. Reluarea sondajului în anul 1981 a permis descoperirea unui material ceramic destul de bogat, însoţit de utilaj litic şi
elemente de plastică ce corespund în linii mari fazei Vinca B2.41
XXV.

Sacoşu-Mare

(corn. Darova)

1 - La „Ogaşu-Pascului", la cca 2 km NV de localitate, în valea Codrului s-au efectuat în anul 1963 plantări de viţă de vie, descoperindu-se cu acest prilej fragmente de ceramică cenuşie de factură dacică.
In 1966 I. Stratan a efectuat aici un sondaj, dezvelindu-se vestigiile unei
construcţii din piatră împreună cu un bogat material ceramic lucrat la
roată, din pastă fină cenuşie.42
2 - Burău, punct situat în aceeaşi vale a Codrului, la 1,5 km NV de
localitate s-a dovedit a fi locul unei aşezări feudale timpurii. Un prin
sondaj s-a realizat aici în primăvara anului 1973, descoperindu-se două
locuinţe de suprafaţă cu pietrar, conţinînd ceramică lucrată cu mîna si
la roată, ultima categorie ornamentată cu decor în cizat, prezentînd tipt,{;n FI. Mogoşanu şi I. Stratan, op. cit., p. 335 şi urm.; FI. Mogoşanu, op. cit,

p. IOfl si urm.

{·1. Mogoşanu şi I. Stratan, op. rit., p. 340.
~ 9 Marius Moga, Ce1Tetările dr• la Româneşti, în Studii 1/194!1, p. 95-97.

38

40

Petre Roman, Strukturanderungen des Encliincolithikums im Donau-Karpaten-Raum, in Dacia N.S. XV, 1971, p. 83, 84; cea mai mare part<' a materialelor de
la Româneşti-P<'ştera se află la Muzeul din Lugoj.
1
"
CerC'et.1rile au fost efectuat<' de elitre I. Stratan şi M. Moroz.
4
~ MatPrialele se află la MuzL·ul din Lugoj.
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rile c<lracteristice de tradiţie provincial-română tîrzie. Au apărut deasemenea două fusaiole bitronconice şi un cuţit din fier. Reluarea săpătu
rilor în anii 1976, 1977 a adus unele precizări stratigrafice, precum şi altele lege.te de planul locuinţelor, proporţiile şi configuraţia aşezării.-1 3
3 - în extremitatea vestică a văii Codrului a fost semnalată existenţa unei aşezări eneolitice aparţinînd culturii Tiszapolgar. In vara aceluiaşi an s-au realizat primele săpături, fiind dezvelite patru locuinţe
de suprafaţă cu platforme de chirpic de formă patrulateră neregulată,
între 0,60 şi 1 m adîncime. Inventarul era alcătuit din ceramică, păstrată
în general, „in situ" avînd ca forme principale urna, cupa cu picior perforat, strachina tronconică şi borcanul de mici dimensiuni. Reluarea să
păturilor în august 1976 a permis completarea observaţiilor şi formularea unor concluzii preliminare. 44
4 - Izvorul Mare, punct situat în actuala vatră a satului, în apropierea fîntînii cu acelaşi nume. Aici au fost semnalate în anul 1973 urme
de locuire hallstattiene care suprapuneau un nivel conţinînd elemente
sporadice aparţinînd epocii bronzului 45 (pl. V).
5 - Dîmbul lui Piciu, se află la limita de vest a perimetrului localităţii, în imediata apropiere a cimitirului. Datorită torenţilor care au săpat
numeroase oga:-;>e (mici şanţuri naturale), cercetările de suprafaţă au fost
mult înlesnite. În toamna anului 1978 s-a executat un sondaj, avînd drept
rezultat identificarea unei locuiri Vatina, suprapusă de sporadice elemente hali stattiene. 46
XXVI. Susani-Bega (corn. Traian Vuia)
1 - Turnului Grămurada-lui-Ticu, situat la NV de localitate, în stînga
canalului Glaviţa, la 20 m sud de linia ferată Lugoj-Ilia în dreptul km
58, 94, a fost investigat sistematic între anii 1965-1972. De formă ovală,
cu diametrul de 69, respectiv 58 m, fost utilizat de localnici drept sursă
de lut pentru cărămizi, ceea ce explică deteriorarea mantalei, al cărui
centru nu depăşea 1,5 m înălţime faţă de nivelul de călcare actual.
Complexele descoperite aici - mormîntul de inhumaţie, altarul-ofrandă ~i marele depozit de vase făceau parte dintr-un ansamblu ritual,
realizat în cinci etape, după cum au relevat observaţiile stratigrafice. Se
pare că grupurile ceramice amintite mai sus, păstrate in situ aparţin
etapei a IV-a, urmată de ridicarea mantalei propriu-zise a tumulului 47
(pl. VI, VII).
2 - Deluţ, o insulă de teren ceva mai ridicată faţă de nivelul luncii
inunclabilf' a B„găi, se află în dreapta canalului GJaviţa, la o distanţă de
cca fiOO m faţă de turnului Grămurada lui Ticu. Partea de sud a aşeMaria Moroz, A.~narea feudală
Tibiscus V, 1979, p. 149-158.
H Idem, Aşezarea eneolitică de
la
"

3

timpurie

de la

Sacoşu-Mare-Burău,

Sacoşu-Mare-Codru,

p. 541-546.
i,:, Materialele se

în

în Banatica, V, 1979,

află la Muzeul din Lugoj.
Materialele se află la Muzeul din Lugoj.
7
"
I. Stratan, Contribuţii la cunoaşterea hallstattului timpuriu în Banat, în
Studii de istoria Ba1natului, Timişoara 1974, p. 79 şi urm.; J. Stratan şi dr. Al.
Vulpe, Der lltigel von Susani, în Praehistorische Zeitschrift, 52, 1977.
Hl

https://biblioteca-digitala.ro

;;;

><

CI)

~

Cii
li
CD

:J

E
o
u
Q

:

~

,Cl

... ...
... „.''
()

L4J

~

o

' -'

Vi

·...e

1 - ',

"{

oq;:

Q

Q.

I

·;:;
Cii

~

.-

~

:::>
.....

~

„

I

..;

„CD

E

...o

..

~

I

~

~

V)

\.)

V)

<:

Go

:::>

....

:::>
_,
:::>

~

:::>
.....

https://biblioteca-digitala.ro

Hepertoriu arheologic

481

zaru a- fost distrusă prin săparea canalului Sondajele executate a1c1 între
1958-1973, au dus la descoperirea de material ceramic aparţinînd bron..J
zului mijlociu (un aspect înrudit cu cultura Vatina). De remarcat descoperirea întîmplătoare în anul 1968 a unui akinakes din bronz, în malul stîng
al canalului. 48
3 - Grămurada de la Jupani, tumul de mari dimensiuni, 100 m diametru şi înălţimea de 10 m, la 500 m distanţă de staţia C.F.R. Susani,
nu a fost investigat pînă în prezent datorită dificultăţilor legate de dislocarea man talei.
XXVII.

Suştra

(corn.

Topolovăţu-Mare)

1 - Cercetări de suprafaţă efectuate în hotarul satului, în anul 1977,
au permis semnalarea unor urme de locuire aparţinînd epocii bronzului
şi hallstattului timpuriu. 49
XXVIII.

Topolovăţu-Mare

La NE de localitate, pe dealul Coşteleac, plantat cu viţă de vie,
arăturile au scos la iveală fragmente ceramice daco-romane aparţinînd
sec. III-IV e.n. 50
2 - Joamba este un punct situat la 'cca 500 m distanţă de intrareri
în comuna Topolovăţ a '?Oselei n2ţionale Lugoj-Timi)0<-11'<1. In primăvara
anului 1982 lucrăriie de îmbunătăţiri funciare au decopertat uproape complet perimetrul unei aşezări hallstattiene. Sondajul de proporţii reduse
realizat de Muzeul din Lugoj a relevat existenţa unor aglomerări de chirpic de mari proporţii la nivelul cărora apare ceramica lustruită, cu decor
canelat.
1 -

XXIX.

Vişag

(com. Victor -

Vlad -

Delamarina)

1 - In anul 1956, în urma unor periegheze efectuate de I. Stratan
pe Valea Bogarului, a fost descoperit un vîrf de mînă foliaceu de influenţă
szclc>tiană, în punctul numit „Botul dealului. 51
2 - Brilk sau Bric (cum îl numesc localnicii) este terenul plantat cu
meri al I.A.S. pe ambele laturi ale şoselei Lugoj Reşiţa, înainte de intersecţia acesteia cu drumul comunal spre Visag. Arăturile adînci executate
în 1957 au dus la descoperirea unei necropole de incineraţie aparţinînd
culturii Verbicioara. Din cca 30 de morminte, numai 8 urne au putut fi
recuperate prin săpăturile de salvare executate în 1961. 52
3 - Pe dC'alul Satului, la 2,5 km vest de locali ta te, în punctul numit Ritul Scăii, a fost semnalată în aceiaşi perioadă o aşezare hallstattiană.

Cercetările au fost efectuate de I. Strntan şi M. Moroz.
Materialele se află la Muzeul din Lugoj.
0
"
Informaţii, I. Stratan.
~' 1 FI. Mogoşanu, op. cit., p. 163.
2
''
Vladimir Dumitrescu şi I. Stratan, Necropola clin epoca bronzului de la
Visu(}, SCIV, 18, 1967, 1, p. 71 şi urm.
3
:,
Informaţii I. Strntan.
:,, Informaţii I. Stratan.
49

1,n
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4 - La „Sălaşul cu paie", la este de localitnte, pe terasa de la poalele
dealului Bogarului, au fost semnalate fragmente ceramice Coţofeni 54 •
MARIA. MOROZ-POP

CONTRIBUTIONS AU REPERTOIRE ARCHEOLOGIQl 1 E IllT Df:PARTEMENT
TIMIŞ, DU PALEOLIT~llQl 1 E 1\U MOYL~-.\GE

Ce repertoire concerne ks objectifs cl'inL rf·t arch'.• ilo!-!ique signales et investigues par le Musee de Lui.:oj sur le territuirl' ~iu d<'parterncnt Timiş, au long de
plus de trentes annec:>s d'l•':istc>nce. 0•1 at~aclll' ;,u . . si la docurnentation archeologique pour Ies stations deja sistlwmatif]Uemcnt inn·sti;~ut:•l's.
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C~NTRIBUTII LA PROBLEMA CONTINUITĂTII
'

.

IN VESTUL BANATULUI. STUDIU PRELIMINAR
TOPOARHEOLOGIC ŞI NUMISMATIC
LA TEREMIA MARE*
Cercetările

topoarheologice întreprinse la Muzeul Banatului 1 în anul
1983 - în special cele de la Teremia Mare - , şi rezultatele obţinute pînă
în prezent, infirmă acele pseudo-teorii istorice, mai vechi sau mai noi,
despre o aşa numită „extra Daciam" a Banatului de vesF.
Abia începută o primă fază de investigaţii în această zonă şi se poate
constata că asemenea „teorii", comutate sub rafinate raţionamente cu
pretenţii de erudiţie, îşi demască caracterul tendinţios, că nicidecum nu
poate fi vorba în antichitate despre o cîmpie bănăţeană total mlăştinoasă
şi nelocuită, adică un fel de vid demografic, cum s-ar fi dorit să se înţeleagă. Dimpotrivă, cercetările efectuate în mai multe puncte din cîmpia
timişană şi sud mureşană, scot în evidenţă un habitat continuu, extins pe
tot cuprinsul arealului cercetat, într-o densitate aproape similnră cu cea
din zona colinară şi care acoperă cronologic peste două milenii de Yiaţă
activă şi cultură materială a populaţiei autohtorn'.
Se remarcă, îndeosebi, urmele unor aşezări daco-romane, ce succt>d
pe cele dacice şi au o continuitate de locuire neîntreruptă pînă tîrziu
în secolele X-XI, fără a exista nici un hiatus cronologic pe tot parcursul
primului mileniu. Sînt acele aşezări rustice, de dimensiuni mici sau 1nijlocii, amplasate pe grinduri şi pe lingă foste cursuri de apă, într-o înlăn
ţuire ce sugerează traseele vechilor drumuri dacoromanc, dintre care
multe şi astăzi îşi mai păstrează străvechea lor funcţionalitate.
Numărul mare de aşezări identificate, într-un timp relativ scurt, materialul arheologic descop0rit, precum şi semnalările a multor m01wdc
romane din secolul IV (snu mai tîrzii), demonstrează nu numai caducitatea
tcorii:or cu colorit ncoroslerian, ci constituie argumente solide ce vin
să legitimizeze ideea că întreg teritoriul bănăţean n-a căzut sub incidenţa mult discutatei retrageri aureliane, iar mai tîrziilc diviziuni ad• Lucrarea ~ fost prezentată, sub o formă prescurtatil, la Simpozionul de Numismatică., VIII, Timişoara, 23.10.1983, prrcum şi în cadrul dezbaterii cu cadrele

de conducere din muzee, Tcremia Mare, lfl.01.1084. De asemenea, rezultate şi concluzii parţiale au fost publicate în „Neue Banater Z<'ittl11!1" nr. 6445, (i4G0/1983 si
„Drapelul Roşu" (Timişoara) nr. 12.108 din 08.01.1984.
·
·
1
Cercetări topoarheologice cu hază cartografic:! (pentru cartare) şi aparatură tapo - s-au iniţiat în anii 197ti-1077 şi, dup:1 o întrerupere, au fost reluate
in anul 1983 de către autori.
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ministrative „Datia prima" şi „Datia secunda", amintite de Cosmographia
Geografului din Ravenna, au constituit întradevăr o realitate istorică. 3
O caracteristică evidentă, care particularizează, oarecum, urmele acestor aşezări din cîmpia de vest, faţă de alte zone, este şi gruparea lor în
apropierea unor tumuli dominanţi sau printre cîmpuri de tumuli, mai
mult sau mai puţin aplatizaţi. O asemenea situaţie întîlnim în mai multe
locuri, dar mai evidentă este cea de la Teremia Mare, unde cercetările
noastre topoarheologice s-au desfăşurat cu mai multă intensitate.

*
De mai multă vreme, organele locale şi cadrele didactice din localitate aveau în atenţie permanentele semnalări de vechi fragmente ceramice descoperite de către mecanizatorii agricoli cu ocazia unor lucrări
de plantaţii viticolP din preajma twnulului denumit „Hunca Mare".
Sesizat în numeroase rînduri, Muzeul Banatului a considerat oportună
(•xecutarea, în anul 1983, a unor acţiuni de cercetare sistematică topoarhcologică, prin care să se elucideze caracterul zonei arheologice semnalate. Astfel, la faţa locului, s-<IU intreprins mai multe periegheze, eşa
Jonate în funcţie de stadiul lucrărilor agricole, s-a determinat şi cartat
întregul material arheologic descoperit sau în timpul cercetărilor; s-au
identificat perimetrele a patru aşezări şi s-a executat o ridicare topografică a tumulului „Hunca Mare••, inclusiv profilele transversale. De
asemenea, s-au prelucrat critic toate informaţiile, scrise sau orale, cu
tangenţă la obiectivele investigate.
După această primă fază de cercetare se poate prezenta, preliminar,
zona arheologică de la Teremia Mare, la nivelul descoperirilor arheologice ~i numismatice de pînă acum şi în funcţie' de rezultatele lucrărilor

I. Cadrul geografic
Teremia Man', localitate din nord-vestul 13anatului (în jud. Timiş),
este situată la numai 2 km de frontiera cu R.S.F. Jugoslavia, şi are ca
poziţie geografică următoarele valori de coordonate: longitudine = 20'>
56' 15"; latitudine = 45° 56' 06".
In perioada interbdic.:1 a existat o intrPag;l literatură pseudo-istorică ş1 irecare pregătea „teoretic" odiosul Diktat fascist de la Viena. Ciţiva istorici maghiari (M. Parducz, A. Alfoldi, ş.a.) au încercat să elaboreze printre alte
false teorii (în realitate simple aserţiuni neoroeslcriene) şi pe aceea care situa jumătatPa vestic.1 a Banatului in afara fruntariilor Daciei (v. întreaga problemă la
C. Daicoviciu, Banatul şi lazygii, in Dacia, Cluj, 1969, pp. 271-8). Accente similare - printre care şi exacerb;lri ale „teoriei" sarmato-iazige ori avarice - întîlnim şi mai recent, în special in acele publicaţii mistificatoare ale istoricilor maghiari transfugi.
3
C. :tlăileanu, Contribuţii la pmblema continuităţii ... , in Anu.ar ele etnologie, artă-istorie-lingvistică, Academia R.S.R., Baza de cercetări ştiinţifice, Timişoara, 1981, pp. 81-90; C. Răileanu Octavian Gog, Străvechi fortifcaţii în zona
de vest a Banatului, in „Orizont" nr. 27/1983.
•• ·Este meritul {aproape exclusiv) a primarului comunei, William Heinz, care
a semnalat vestigiile arheologice, a solicitat cu insistenţă începerea unor cercetări şi le-a sprijinit efectiv.
:!
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Teritoriul extravilan cercetat (sectorul NEE şi SE) se află în zona
cîmp1e1 JOase de subsidenţă din bazinul hidrografic sudic al rîului Aranca4. Forma terenului este uşor ondulată, cu deprE'siuni şi grinduri printre
care apar, astăzi abia perceptibil, tipare de albii părăsite şi terase uşor
reliefate. Spre extremitatea estică terenul prezintă forme mai ridicate
(cu o altitudine mai mare cu 5-10 m faţă de cota de referinţă), printre
care şerpuieşte albia meandrată a pîrîului Giucoşin.
Solul este format din cernoziomuri levigate nisipoase. Peste depunerile lOessoide, de provenienţă lacustră şi, mai sus, fluviatilă, s-au suprapus materiale de provenienţă eoliană.
Numeroasele depozite litologice şi dispunerea oarecum uniformă a
unora denivelări indică faptul că acest sector este punctat de forme dunoidale, cc au stîrnit curiozitatea şi interesul atît al localnicilor, cît şi a
specialiştilor din diferite domenii.
Pînzbc ele ape f~·iatice se a.flă la o adîncime relativ mică, variind
între 2 pînă la 4 metri, iar analiza lor indică o potabilitate bună pentru
oameni şi animale 5 . Această situaţie explică de ce există o concentrare
mare a vechilor aşezări numai în sectorul estic, în timp ce sectorul vestic
al teritoriului, din cauza nepotabilităţii apei (gust sălciu), se caracterizează prin absenţa oricăror urme de locuire.
Şi ceilalţi factori pedoclimatici: climatul cu nuanţe mediterane, regimul termic, pluviometric, etc. au concurat, de asemenea, la crearea unor
condiţii de habitat sedentar continuu începînd încă din zorii istoriei.

II. Cîmpul de tumuli d·e la Teremia Mare
După cum
este presărat

s-a mai amintit, sectorul vestic al teritoriului Tercmia Mare
de forme dunoide, fapt ce suscită un interes deosebit, atît
pentru localinici, care au brodat în jurul lor tot fel ul de legende, cît şi
faţă de cercetători, dintre care pedologii afirmă că sînt naturale, de provenienţă eoliană.

Desigur, acest fenomen nu se întîlneşte numai la Teremia Mare, ci
regiunea de cîmpie vest bănăţeană începînd, aproximativ, de
1<1 meridianul 21° spre vest.
Interesant de remarcat este faptul că aceste forme dunoide nu formează un lanţ continuu, pe o anumită direcţie (direcţia vîntului predominant), ci se prezintă ca nişte concentrări izolate, uneori chiar singularizate, de mărimi diferite şi neuniform distanţate. În limbajul popular
aceste movile sînt cunoscute sub numele generic de „honci", „hunci"
sau „gom1·1 e ((G .
lncă de la finele secolului trecut unii arheologi au fost tentaţi de a
acredita aceste forme dunoide cu denumirea de „tumuli", iar concentră
rile - „cîmpuri de tumuli". Aceasta nu fără temei, deoarece din cîteva
în

toată

O. Herşcovici, Cîmpiile României, Timişoara, 1073, p. 64.
r. Achiva OCOT - Timişoara, dosar nr. 13.7135/1976, f. 12.
6
Al. Borza, Notiţe arheologice ... , în RISBC, an XI, Timişoara, 1943, p. 521.
A se vedea şi referirile lui J. J. Ehrler, în Banatul de la origini pînă acum 1 î74, publicată şi comentată de C. Feneşan, Timişoara, 1982, p. 123.
4
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asemenea „ hunci'( au iesit
. la iveală material arheologic sau schelete urnane. Precizăm că astfel de descoperiri au fost cu totul întîmplătoare 7 şi
nu este atestată nici o încercare de cercetare sistematică pentru sondarea acestor ,,tumuli'' din vestul Banatului. De asemenea, de reţinut este
şi faptul că la distanţe, vciriind între 10-20 km, apar în întreaga zonă
cîţiva tumuli de dinwnsiuni impresionate ce domină prin înălţimea lor
(6 pînă la 11 m) întregul peisaj din jur. Populaţia îi numeşte tot „hunci"
sau „gomile", dar le adaugă cîte un determinativ adjectival (ex. Hunca
Mare, Gomila Mare) tocmai pentru a le deosebi de celelalte movile similare însă cu dimensiuni mai rc•duse.
Aceste puncte dominante apar pc teren fie izolate (exemplu Hunca
Şişitac de lîngă satul Pesac), fie încadrate la marginea cîmpurilor de tumuli (Gomila l\1are de lîngă FoPni sau /lunca l\1are de la Teremia Mare).
Faptul că astfel de tumuli dominanţi nu se intîlnesc în perechi apropiate, ci numai cite unul pentru fiecare cîmp de tumuli, ori izolaţi şi
la distanţe mari între ei, crează prezumţia că aceştia au avut în trecut
mai multe funcţionalităţi. pr;ntre care, în mod sigur, puncte de observare
cu raze mari de vizibilitate şi prea puţin afectaţi de coeficienţii de refracţie atmosferică sau de curbură a pămintului. Şi astăzi, aceşti tumuli sint
utilizaţi ca puncte gcodc>zice de ordinul I şi II în reţeaua de triangulaţie
a ţării 8 •
Revenind la sectorul dl:' est al Tcremiei Mari, constatăm că între sat
şi pîriul Giucoşin. hărţile topografice indică un cimp de 9 tumuli, dintre
care 6 sînt grupaţi lîngă tumulul dominant Hunca Mare. In afara acestor
9 tumuli, eşalonaţi în grupe de fl-1-2, pe o distanţă de 4,5 km (mă
surată pe un ax cu direcţia NE-SV), mai sînt şi alţi 5 tumuli, incă necercetaţi, situaţi la nord, est şi suci de pîrîul Giucoşin. Aceştia din urmă
sînt egali distanţi între ci (3-4 km) şi păstrează aceeaşi distanţă medie
faţă de Hunca Mare.
Notăm, ca element de rc>ferinţă, faptul că la vest de meridianul ce
trece prin Tl'remie Mare, pe cimpia dinspre Mocrin şi Teremia Mică, n11
există nici o formă dunoidală, deşi condiţiile de relief sînt aceleaşi. O
curiozitate, pe care o punem în legătură cu absenţa oricăror urme de
locuire în acest sector şi, implicit, a gustului sălciu, nepotabil, pe care
îl are aici apa provenită din pinzele freatice.
Aşadar, la Teremia Mare, putem vorbi dl'spre un cimp întreg de
„tumuli" format din 14 forme dunoide, majoritatea mult aplatizate, cele
mai reliefate nedepăşind înălţimea de 4 metri (caroul 1, 2 A), care sînt
dominate spre extremitatea nord-estică de s!lueta impunătoare a Huncii
Mari.
Ridicarea topografică a acestui turnul şi întocmirea profilelor de nivelment (fig. l, 2) clarifică, în primul rînd, un fapt esenţial, şi anume
că acesta nu este un accident de teren, nu este o formă dunoidală naturală, ci este artificială, realizată de mina omului şi încă printr-o tehnică
desăvîrşită, fapt confirmat, în primul rind, prin simetria axelor sale.
7

TRET, IV, 1897, p. 92-93.
L.34.78.A._ (se. 1,50.000), L.34.78.A.a. (se. 1125.000), DTM. 1967 şi 1962;
precum şi pi. cadastral se 1/20.000, sint documentele cartografice ce au servit la
cartarea obiectivelor arheologice.
8

Hărţile:
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Fig. 1. Harta zon ei a r h eolog ice Tercmi a Mare.

Fi r.!'. 2. T u mulul H UI ca 1Iar

(profil tran sversa l I:-V).

https://biblioteca-digitala.ro

495

C.

496

Răileanu,

O. Gog

In caroul 5 D, pîriul Giucoşin şerpuieşte printre două promontorii:
cel din stînga (vest) este ceva mai înalt (avînd curba de nivel maximă
de 85 m) şi se termină brusc printr-un pinten în apropierea punctului
de intersecţie dintre albie şi un vechi drum comunal. De fapt, o alegere
ideală din partea străvechiului nucleu de populaţie pentru construirea
acestui turnul, ale cărui dimensiuni sînt de-a dreptul impresionate (cl:ametrc>lc: NS = 185 m, EV = 106 m; înălţimea= 11 m).

III. Urme de

aşezări şi

descoperiri arheologice

Pericghezcle executate în sectorul Pstic al teritoriului Teremia l\fare
s-au soldat cu o bogată recoltă de material arheologic, iar cartarea acestuia ne.·-a oferit posibilitatea de a înscrie pe harta judeţului Timiş un
complex de patru vechi aşezări umane ale căror poziţii topografice gravitează spre turnului dominant ,,I-lunca Mare".
A(I). A~'·ezarea „Viile Huncii". In caroul 5 D, la 127 m NV de tumulul
Hunca Mare, pc direcţia azimutului de 352°, se află centrul unui tell
de formă ovoidală (L = 160 m, 1 = 80 m, i = 1,5-2 m), care se prijină
pe vechiul drum comunal cc duce spre satul Nerău. Pe harta L.34.78.A.a
(se. 1 /25 OOO) cel. 1962, locul respectiv este marcat cu semn de movilă,
fapt ce ne determină să afirmăm că înălţimea tellului a fost mult mai accentuată.

Arăturile adinci din toamna anului 1983 au scos la lumină un semnificativ ~i bogat material arh<>ologic.
Caractl..'rul dncornnwn şi post- prol'i neicii ;11 acestC'i aşezări rezultă
din numero;1sdl' fr;1gnwntl' C\TarnicC', prov(•nitC' dC' la diverse tipuri de
vase. Predomină Cl·ramica prm·incială fină, de culoare cenuşie, ceramica
dacorom;mc"t c)p S(Tolul II-IV. J'rintre acl'stca s-au aflat şi cîteva fragmente de vasl' dl' autentidt factură dacică, modch1k cu mina şi ornamentate cu binccunoscutck' brîuri alveolarP. Acest material ceramic dacoroman, aflat în cantitate man>, este asociat cu fragmC'nte de cen.1mică
lucrată la roata încl'tată, decorate cu striuri orizontale şi în val, specifice
secolelor V-IX, precum şi cu fragmente de căzănele (cu găuri de atîrnare în marginile lăţite spre interior), a căror datcire, controversată în
ultima vreme, este de secolele X-XI.
în afara acestui abundent materiar1, compus din fragmente ceramice,
pe acelaşi loc sau în imediata apropiere, au mai fost descoperite:
1. O psali~, piesă (foarte rară) de harnaşament, confecţionată din os,
in formă de paranteză (11 cm lungime), fără decor şi care se datează din
epoca hallstattiană (fig. 3);
2. Cană de factură dacoromană (sec. II-IV), aflată la suprafaţă după
o arătură adîncă (cu mijloace mecanizate) pe malul drept al pîrîului
Giucoşin, la 400 m S-SE de turnul şi la 500 m faţă de aşezare. lntrucît
vasul a fost descoperit întreg, fără nici o fractură, redăm toate·elementele
discriptive:

Materialul arheologic se află o parte la Consiliul Popular Teremia Mare
(pentru viitorul punct muzeistic local) iar o parte - la Muzeul Banatului (depozit topoarheologic, pachet XLIII-VI).
9
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Fi g. 3. Psa lie.

Fig. 4.

Ceramică daco -romană.
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Fig. 5. Fragmente ceramice.
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C<ină de formă bi tronconică, cu înălţimea =-= 1n,7 cm, diametrul gurii
(în exterior) = 9 cm: diametrul piciorului = G cm; circonferinţa n~a
ximă =
44 cm; fundul în formă de picior; buza uşor îngroşată ~! răs
frîntă în afară (evazarea =' 8 mm); toarta, din bandă îngustă (2 cm lă
ţime şi l~ cm lungime), cu şanţ la mijloc şi de secţiune dreptunghiuLlră,
porneşte de sub buză pînă sub mijlocul bombat; capacitate = 1 litru;
tehnica de fabricare - la roată lentă; slipul de culoare gri închis; an_' o
singură proeminenţă, situată la acelaşi nivel cu baza toartei 10 (fig. -l:).
3. Fusaiolă din lut ars, de formă bitronconică, pe care o apreciem a
fi executată în perioada post-provincială, fiind descoperită, la un loc cu
alt material ceramic specific, la marginea de nord a aşezării.
4-5. Două monede romane, descoperite la cîteva sute de 1retri sud
de turnul şi aşezare (v. infra. capit. IV).
A(I)/a - Necropolă. La 400 metri SV de aşezarea A(I) şi de Hunca
Mare (caroul 5C), cu ocazia lucrărilor de replantări viticole din anul 1972,
a ieşit la iveală o necropolă care însă n-a fost cercetată la timpul respectiv. A rămas ca martor doar o fotografie (executată de către Consiliul
popular) pe care se observă clar numeroase fragmente ceramice, provenite din urne funerare, şi oase risipite. Cîteva fragmente cerc:1mice adunate de oficialităţile comunei (şi apoi văzute de Marius Moga) indică
că necropola este de sfîrşit de epoca bronzului şi început de hallstatt.
Necropola a putut fi cercetată abia 11 ani mai tîrziu, adică în vara anului 1983, constatîndu-se cu acest prilej mai multe specte, şi anume:
- locul necropolei se află între două forme dunoide, mult aplatizate din cauza lucrărilor agricole;
- terenul, prin conformaţia sa, împiedică orice scurgere pluvială
dinspre necropolă spre albia pîrîului Giucoşin, condiţie firească ce
stă la baza alegerii unui loc de cimitir încă din cele mai vechi timpuri;
poziţia topografică, orientarea şi distanţa, indică apartenPnţa
necropolei la aşezarea de lîngă tumulul Hunca Mare.

B(II).

Aşezarea

„Cîmpul

Giucoşin"

La nord de intravilnn (caroul 5A), pe drumul judeţean 59.C, în dreptul km 25,2 (spre vest), pe partea dreaptă, şi la aproximativ 250 m de
canalul Giucoşin, în parcela Vn. 856, pe un grind aplatizat s-a identificat
o aşez::ire dacică. Ceramica găsită la suprafaţa aşezării este reprezentată
prin fragmente de vase de tip (sau de tradiţie) Latene, între care s-au
aflat şi cîteva fragmente ale unor vase de factură romană, pe care se
mai observă încă urme de angobă roşie.
Informaţii verificate, din surse locale, precizează că un locuitor din
satul Nerău ar fi găsit în acest perimetru o monedă antică. Piesa n-.1
mai putut fi recuperată, dar din estampajul descriptiv rezultă că ar fi
vorba de un denar roman republican. Această informaţie de ordin numismatic, corelată cu tipul ceramicei aflată la suprafaţă indică faptul
10

Vasul a fost descoperit de către mecanizatorul agricol Schimpf J. iar cur.'itratarea acestuia s-a executat in Laboratorul zonal - Timişoara de restauratorul Ioan Drăgan.
ţirea

şi
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că asezarea este dacică, preromană, dar cu continuitate de locuire şi în
timpul stăpînirii romane. Şi, judecind după materialu! ceramic de factură romană descoperit, se pare că aici avem atestată o puternică co-

munitate de mixtură etnică daco-romană.
C(llI). Aşezarea ,,lUovila Mileva"

Intre bornele kilometrice 21,7-21,5 (caroul 3 C), drumul judeţean
59.C străbate un grind, lîngă care (la 180 m) străjuieşte o altă „movilă",
de aproximativ 3 m înălţime. Pe grindul amintit, în special în partea
de nord a şoselei (parcela A.611), s-au găsit numeroase fragmente ceramice de culoare cenuşie, provenite din vase lucrate la roata lentă, precum şi cîteva cioburi de vase de provenienţă feudală. 1n cadrul acestui
perimetru sînt urmele unei aşezări dacoromane (cu o suprafaţă de 1,5 ha)
1wste care s-a suprapus, mai tîrziu, o aşezare feudală. Această ultimă
apreciere este confirmată şi prin toponimul „l\lileva - !Y!ilova" al cărui
sufix indică existenţa în trecut a unei a~ezări umane, a unui sat.
D(IV).

Aşezarea

„La Movile" sau „Groapa cu

şerpi''

Primul toponim figurează pe hărţik ir.ili1nrc>, al doilea este numit
aşa de către grăniceri.
La 900 metri sud de Teremia Mare (caroul l .A), în stînga drumului
ce duce spre Kikinda (R.S.F. Jugoslavia), pe marginea de nord a unei
,·cehi escavaţii (parcela B. 1893), la egală distanţă (350 m) de cele două
movilc-tumuli CP domină peisajul din jur, movila sudică avînd 4 m înăl
\imc, se află o străveche aşezare porto-dacică de tip hallstattian. L<1
.iccastă încadrare cronologică pledează multitudinea fragmentelor ceramice descoperite la suprafaţă, majoritatea de culoare neagră şi ale căror
L'lc>mente decorative sînt profilaturik sub formă de caneluri.

IV. Descoperiri numismatice
Desigur, descoperirile n:enţionate (material arheologic la suprafaţă)
sînt suficient de evidente pentru sus\inerea concluziilor privind tipul şi
încadrare cronologică a celor patru aşezări identificate la Teremia Mare.
La acestea se adaugă însă şi descoperirile monetare din anul 1983, respectiv două monede romane găsite la cîteva sute de metri de aşezarea
A(I) şi tumulul Hunca Mare. Este vorba de două monede imperiale romane descoperite la 500 m şi, respectiv 700 m sud de turnul (caroul 4 B)
~i lingă cursul pîrîului Giucoşin. 11
1. Prima monedă este un denar imperial roman de la Alexander Se,·erus (222-235) .
.·lv. IMP ALEXAN/DERPIVS AUG; bust laureat şi drapat spre dr.
Rv. IOVI PROfPVGNATORI; Jupiter nud, în picioare, cu mantaua
11

Monedele au fost descoperite tot în vara anului 1983 (în timpul
rilor) de către un alt mecanizator agricol localnic, Loch Eduard.
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fluturînd, în atitudine de luptător mergînd spre stg.; priveşte în urmă
şi ţine în mîna dr. fulgerul răsfrînt.
AR. 2,90 gr., 18/ 16 mm
Cohen 1 nr. 43, Cohen 2 nr. 77, BMC nr. 790, RIC IV/II nr. 236
AD: după BMC şi RIC, între anii 231-235 (cognomenul „Pius"
a fost purtat numai în ultimii ani de domnie); Seaby, în Roman Silver Coins, îl datează în anul 231.
2. A doua monedă descoperită este un sestert de la Tremonianus
Gallus (251-253), bătută la Viminacium (Kostolac - R.S.F. Jugoslavia).
Av. IMP C GALLVS P FELIX AV(G); bust laureat spre drcapLl.
Rv. PMS COL VM, în exergă AN XIV; figură feminină (reprezentînd
provincia Moesia Superior), în îmbrăcăminte lungă, cu bonetă frigiană,
între un taur şi un leu (la stg. şi, respectiv, dr., în sensul de privire) şi
ţinînd mîinile deasupra capetelor celor două animale, care simbolizează
cele două regiuni staţionate în Moesia Superior: Leg. VII Claudia şi
Leg. IIII Flavia Felix).
Determinarea monedei s-a făcut după Behrend Pick, Die Antiken
Milnzen von Dacien und Moesien, I, 1898, p. 54, tipul respectiv încadrîndu-se la nr. 168, unde monetăria este indicată prin VM (în loo de
VIl\1:) la 4 poziţii: 7, 11, 21, 22.
Totuşi, faţă de tipul Pick 168 care corespunde aproape întocmai
monedei noastre - există o abatere: la Pick litera C, din sigla COL este
despărţită de celelalte două litere, pe cînd la moneda prezentată literele
se succed neîntrerupt. 1n acest fel ar corespunde legenda reversului de
la nr. 167, dar această situaţie nu se poate accepta deoarece celelalte
elemente de ·pe legenda aversului, sau tipul ilustraţiei din revers, nu
mai corespund. Să fie oare cazul unei monede hibrid unicat?
Situaţia asupra acestui mic amănunt rămîne neclară şi după consultarea unui catalog editat recent: Bojane Borici Breşcovici, Novat Kolonuie Viminatijuma, Beograd, 1976, catalog VII, p. 98-99. In acest catalog tipul de monedă în cauză figurează la nr. 1538, 1542 şi 1559, legenda
reversului fiind identică, adică: PMS COL VM. Dar, în „notă", se indică
pe B. Pick - nr. 168, adică tocmai acel număr la care noi am constatat
mica, dar semnificativa, diferenţă.
in Cohen 2 , un tip similar, dar nu identic, apare în vol. V, p. 254, la
nr. 145. Diferenţele apar la cognomenul PIVS (oare la Cohen nu este
abreviat în P ca la moneda noastră), precum şi la sigla monetăriei, care
f'Ste imprimată cu 3 litere, VIM, şi nu VM, ca în cazul nostru. Doar AVG
(ustus) este abreviat în AV, adică la fel oa pe moneda pe care o prezentăm. Anul emisiunii, AN XIV, corespunde anului 252-253.
S-a insistat mai mult asupra acestei monede deoarece se constată că
tipul respectiv, chiar luat în forma sa generală, fără abaterile semnalate
de noi mai sus, este menţionată în catalogul jugoslav (deci în cea mai
recentă lucrare de specialitate) cu doar 5 locuri de descoperire: 4 lo~uri
la sud de Dunăre (Zagreb -1, Belgrad - 3) şi una la nord de Dunăre
(Sokolovat, în Banatul jugoslav).
Făcînd abstracţie de alte eventuale monede posibil descoperite, dar
necomunicate, putem înscrie Teremia Mare ca a doua localitate nord
dunăreană, sau prima localitate de pe teritoriul R. S. România unde s-a
descoperit acest tip de monedă romană.
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Moneda descrisă, fiind atît de rară, nu credem că a avut o circulaţie
comercială prea mare, ci mai curînd ca făcînd parte din numeralul de
soldă a vreunui militar din una dintre cele două legiuni moesiene; probabil din Leg. IV Flavia Felix, care a avut sediu de garnizoană şi la
Berzovia, iar material tegular cu ştampila acestei unităţi s-a descoperit
în zona de cîmpie (Berzovia, Denta, Aradul Nou) 12 •

IV. Izvoare numismatice

şi

arheologice

Cele două piese mai sus descrise sînt monede recent descoperite, dar
aceasta nu sint singurele care s-au aflat pe teritoriul comunei Teremia
Mare.
Intr-o broşură monografic~i. scrisă de învăţătorul localnic Johann
Hunyar, sub titlul: Mo11ograpl1 ie der Orts Gemeide Nagy Teremia (Marienfeld), Gross Kikinda, 1902. la p. 81-82 sînt menţionate cîteva informaţii extrem de preţioase asupra unor descoperiri numismatice şi
arheologice din jurul acestei localităţi. De sigur, se impune ca informaţiile să fie prelucrate critic, cc('a ce se încearcă în rindurile ce urmează.
Iată, în traducl'rc, cele citeva succinte informaţii cu caracter numismatic redate de autor la începutul ;1cestui secol:
,, ... Monede de aramă, de argint şi de aur din timpul romanilor (... )
sînt în continuu de găsit. Pe urwlP monede dP argint se poah' citi: Divus
Antonius; Dianae Augustae, ... ; mica monedă eh' aramă provine dL' la
împăratul Constantin; pe u partL· stă: Gloriae, sau mai degrabă Victoriae
DDominorum Augg ustorum N Nostrorum; pe monedă se află două genii
înaripate ţinind o coroană cu o ramură de palmier ... "
Faţă de asemenea informaţii, extrC'm de lapidare în ceea ce privesc
ilustraţiile şi inscripţiile monetare, ne-am propus să clarificăm tipologia
acestor monede, mcnţlonate atît de vag în lucrarea respectivă (monografică).

1. Moneda de argint cu legenda „Divus Antonius" conţine o eroare
de lecturare (sau, poate, de tipar). Marcus Antonius nu a bătut monede

cu o astfel de titulatură. Aşadar, nu este vorba de Antonius oi de ANTONINVS PIVS (cu un al doilea N intervoec'1lic), pentru care într-adevăr
s-a bătut monedă cu o astfel de legendă pe aversul unei emisiuni de
denari în anul de sfî~it al domniei (161) cu ocazia funeraliilor solemne
(cosecratio).
Av. DIVVS ANTONINVS; cap cu barbă a împăratului·.
Rv. CONSECRATIO; vultur spre dr. cu capul întors spre stg.
BMC, IV, p. 392, nr. 41-54 şi pl. 54 nr. 10.
2. Monede cu legenda „Dianae Augustae" nu figurează în nici un catalog numismatic. Nici o împărătească romană n-a purtat numele acestei
zeităţi şi nici Diana, ca veche zeitate italică (asimilată mai tîrziu cu Artemis - zeiţa vînătorii), n-a purtat titulatura de „Augusta".
I. I. Russu, J11~criptiones Daciae Romanae, III/I, Bucureşti, 1977, pp. 131,
135, 242.
12
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Reţinem, totuşi, din informaţia scrisă, că era vorba de numele unei
împărătese (pe· care autorul nu l-a putut lectura bine) înscris la cazul
dativ şi urmat de titulatură - 11 Augustae" bineînţeles, tot la acelaşi
CClZ.

Singurul tip de denar în care numele şi titulatura unei împărătese
romane figurează în cazul dativ este acela bătut pentru soţia lui Caracalla, Fulvia Plautilla, în anul 202, şi pentru care noi opiniem.
Av. PLA VTILLAE AVGVSTAE; bustul împărătesei drapat; cap
spre dreapta.
Rv. CONCORDIA; zeitatea armoniei, drapata, aşezată pe un
scaun spre stg., ţinînd în mina dr. o pateră, iar în stg. un dublu
corn al abundenţei.
Cohen 2 , IV, p. 247, nr. 7; BMC, V, nr. 734--7:l6; RIC, IV/I,
p. 791, nr. 370 (cu menţiunea că mon''da este rar5).
3. Moneda de aramă a cărei legendă este redată: „Victoriae DDominorum Augustorum NNostroru1n" este mai uşor de determinat dator'.tă unui
adc:1os la informaţia lăsată de autor, şi anume că această piesă a fost vă
zut:i de „arheologul canonic Fl. Romcr din Oardea". Acesta din urmă a
întregit, pentru autorul monografici, siglele dublate pentru plural, în
scopul de a li se înţelege sensul. S-a omis doar o singură siglă - Q (cu scmnific8ţia de „quinque") care, probabil, era greu lizibilă. Ca atare,
considerăm că este vorba despre o monedă mică de bronz emisă de Flavius Julius Constans.
Av. CONSTANS PF AVG; bust diadernat şi drapat spre dr.;
nv. VICTORIAE D.D AVGG Q N.N; două Victorii mergînd una
spre cealaltă şi ţinînd fiecare cite o coroană şi cîte o frunză
de palmier.
Cohen·, VII, p. 431, nr. 176; Hill-Kent, LRBC, London, 1960,
nr. 635-649 (cu precizarea că este bătută la Homa în Clnii
341-346).
Insistăm asupra informaţiilor transmise de învăţătorul german Johann
ITunyar, în broşura tipărită în 1902 dC'O'.-lr~cece, în mod inexplicabil, ele
nu sînt amintitl' în Repertoriul numismatic bănăţean al lui I. Ikrkeszi,
deşi acesta din urmă a fost tipărit cu 5 ani mai tîrziu. 13 Drept urmnre,
monedele antice de la Teremia Mare nu sînt amintite nici de repertorii
numismatice mai reccnte. 1.i
De subliniat şi faptul că monografistul germ3n nu aminteşte numai
despre ceh' trei monede descrise mai sus (şi de care ne-am ocupat în
special pentru că ac:..·stor li se putea descifra tipologia), ci Joh:inn Hunyar
vorbeşte 61 s-au „g{1sit mai multe (subl. n.) monede" şi că „pe unele ... "
lJ
14

I. BE'"k~szi, Delmagyarorsz<i.ry eremleletC'i, Timişoara, 1907.

Literatura de specialitate indică totuşi descoperirea în această localitate a
unui tezaur monetar, dar de o provenienţă mai tîrzie, din secolul XII. Ne referim
la tezaurul de moned0 bizantine schifate, cercetat de Odon Gohl (care a şi determinat 66 piese-emisiuni de la Ioan II Comnenul şi Manuel Comnenul) şi publicat
în Numis;iiati.kai KozlOny, VII, Budapesta, 1908. p. 17; vezi şi referiri asupra acestui tezaur la C. Moisil, în B.S.N.U. J 5, 1920, p. 80, iar mai recent, C. Preda, Monedele bizantine ... , în SCIV, 23. 3, 1972, p. 407. înscriem acest tezaur tot ca un
argument de continuitate autohtonă în vestul Banatului şi în secolul XII, - o
continuitate de locuire pe vechile tipare ale aşezărilor din mileniul precedent.
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prin utilizarea în text a pluralului rezultă că autorul avea cuno~tinţă
despre descoperirea mai multor monede, dar le-a menţionat doar pe acelea
care i-au fost accesibile sau pe care le-a putut (oarecum) descifra.

*
In broşura monografică amintită nu este vorba numai despre moneşi aici apare
lucrul cel mai interesant - şi despre multe alte descoperiri de natură
arheologică. Dintre aceste informaţii, redate la modul cel mai general,
reţinem că în hotarul comunei Teremia Mare, şi în special pe „mo\·i le",
sînt atestate mai multe de~coperiri arheologice întîmplătoare:
- un mormînt de inhumatie cu schelet uman a cărui faţă este orientată spre răsărit („<las Gcsicht gegen Osten gekert"), iar sub cap avea
un „vas de piatră'' (,.mit einem Steintopf unter den Haupte");
- mai multe boiecte de aur şi argint (obiecte de podoabă - n.n.) descoperite odată cu scheletul amintit, toate trimise muzeului din Budapesta (anul 1875) în inventarul căruia figurează cu menţiunea: „de..,coperirea de la Tercmia Marc";
- un mormînt, tot pe o „movilă~', unde sau aflat două schelete umane;
- „vase de lut cu o grosime de peste I cm";
- „un instrument de bronz în formă de toporaş" (posibil un topor
de tip "celt• 4 din perioada Hallst.attului timpuriu);
- „o rîşniţă antică'' (care, din descrierea sumarii, ne sugerează prezumţia că piatra d<-· rişniţă nu puk:1 fi altceva decît un catillus provenit
de la o molla manrwria); şi altele.
Cu toate că informaţiile monografistului localnic nu indică, în mod
riguros, poziţia topografică c.•xactă a descoperirilor citate, totuşi, ele conţin suficiente elemPntc pentru a face posibilă o aproximativă localizare.
Menţionarea numelui celor doi proprietari dL· vie (Kristof Stock şi J ohann
Schillier), pc parcelele cărora s-au aflat mai multe dintre vestigiile semnalate, precum şi faptul că aceste descoperiri sînt descrise ca dependente
de „movilele" din teren (... auf C'iiwrn zit'mlich huhcn Hiigcl ... "; ... „dcn
Kcgelformigen Htigel ... k), ne-a u-:;urat, întrudtva, munca de idcntific<lre,
oricntîndu-ne şi spre CC'rcetarca vechilor registre cadastralei.;.
Perimetrul în cauză a fost astfel identificat ca situat în proximitatea
limitei de est a intravilanului, imediat după rambleul căii ferate unde,
de asemenea, se profilează cîţiva t umuli în dreapta drumului cc clucc
spre Hunca Mare.
Periegheza la faţa locului a avut ca rezult<lt găsirea (dispersată) a
citorva fragmente a tipice de ceramică fină, culoarea gri-albăstrui, cc
indică o provenienţă daco-romană de secolele III-IV.
Confirmările de arhivă cadastrală şi de teren, asupra verosimilităţii
informaţiilor furnizate de· către monografistul Johann Hunyar, ne abligă
să mai înscriem pe harta Teremiei Mari (în caroul 4 B) un al ~-lea
punct arheologic.
Nu putem încheia acest capitol, despre izvoare numismatice şi arheologice, fără a aminti şi cele ce se referă la hotarul satului învecinat,

cle1e descoperite în a doua jumătate a secolului trecut ci -

15

Arhiva

comunală,

OCOT-Timişoara

(fond jud. Torontal),

Teremia Mare 1876-1889, pl. 15.
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Vizejdia. Aici, de asemenea, la finele secolului trecut, s-a descoperit, într-o altă grupare de tumuli - dar foarte apropiată de Hunca Mare (45 km. est) - o monedă dacică de aur de tip Koson 16 , obiecte de podoabă
romane, ceramică provincială romană şi 3 denari imperiali din secolul IIJ
(de la Antoninus Pius şi Marcus Aurelius) 17 .

Con duzii
Cu rezervele impuse de caracterul rcstrîns al arici de investigare, cercetările topoarheologice din zona Teremia Mare, întreprinse în anul 19'83,
impun atenţiei cîteva concluzii care, chiar de la niveul acestei prime faze
de lucrări, pot fi deja validate.
1. Condiţiile pedoclimatice din cîmpia Banatului de vest n-au fost
în trecut improprii habitatului, ci dimpotrivă. Cele patru urme de aşe
zări umane, concentrate pe un perimetru relativ restrîns, ne oferă imaginea unei mari densităţi demografice şi a unei dezvoltate culturi materiale ce se desfăşoară, cronologic, într-o continuitate neîntreruptă, de la
sfîr':-itul epocii bronzului şi început de hallstatt pînă în secolele X-XI.
2. Faptul că în aşezarea D(IV) s-a găsit, la suprafaţă, numai ceramică
hallstattiană, iar la aşezarea A(I) s-a aflat ceramică asociată din toate
culturile amintite, inclusiv de tip Bratei, Jpoteşti şi Dridu, concluzionează că în arealul Teremia Mare a existat un nucleu de populaţie autohtonă dacică ce şi-a mişcat vatra iniţială definitiv sau prin roire doar prin cel mult două mutaţii, dar şi acelea la distanţe relativ mici şi
în lungul aceluiaşi curs de apă.
3. Concentrarea acestor aşezări, fie chiar în cadrul unor succesiuni
rcstrînse de mutaţii, în apropierea tumulului dominant „Hunca Mare",
conferă acestuia atributele unui posibil loc de desfăşurare ale unor ancestrale ritualuri de cult, fără a exclude şi o funcţionalitate, concomitentă cu anumite faze de locuire, legată de paza şi apărarea zonei respective.
Anomaliile înregistra.te de magnetrul cu protoni, cu prilejul unor succinte şi parţiale investigaţii efectuate pe tumulul Hunca l\1are şi pe tellul alăturat, ne obligă la continuarea cercetărilor şi sub această formă
ele investigare interdisciplinară 18 .
4. Ceramica şi monedele descoperite în cadrul acestui complex de
a~czări de la Teremia Mare, indică o continuitate de locuire activă a populaţiei autohtone dacice, cu o intensitate crescîndă în timpul şi după perioada stăpînirii oficiale romane şi fără a se constata nici un hiatus cronologic între fazele de cultură materială.
C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. :ws.
B. Milleker, Delmagyarorszcig Regisegleletci, II (descoperiri din epoca romariil), Timişoara, 1099, p. 89.
18
In data de 07.09.1983, o echipă de la Institutul de tehnologie izotopică ~i
moleculară Cluj-Napoca (dr. ing. C. Bratu, dr. V. V. Moraru), împreună cu autorii
au e:-ecutat, pe un versant al tumulului Hunca Mare, o primă fază de prospl'cţii
cu aJutorul magnetometrului cu protoni. întrerupte fortuit, lucrările vor fi reluate.
;r;
17
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Aşezările autohtone de la Teremia Mare nu constituie o enclavă
singuratică în această vastă cîmpie timişană şi sudmureşană. Urme de
aşezări similare au putut fi identificate şi spre nord-vest de hotarul comunei Teremia Mare (în zona satelor Valcani şi Dudeştii Vechi) şi în spre
est, în apropierea localităţii Vizejdia, cit în alte locuri. Ne referim la
această ultimă localitate limitrofă pentru că aici s-a găsit acea monedă

5.

dacică de tip Koson. Moneda constituie o raritate numismatică, fiind
cunoscute în Banat, pînă în prezent, numai trei asemenea descoperiri
(Vrfac, Vracevgai - R. S. F. Jugoslavia şi Timişoara). Raritate deloc în
tîmplătoare, dacă ţinem seama că Vizejdia se află doar la cîţiva kilometri de Hunca Mare de Ia Teremia Mare.
6. Dacă sub raport numeric, spre deosebire de celelalte regiuni ale
ţării, cîmpia vest bănăţeană nu şi-a înscris în repertorii astfel de aşe
zări, faptul în sine nu oglindeşte o situaţie istorică diferenţiată, ci explică atît şi nimic mai mult - doar „gradul de intensitate a investigaţiilor"1u de pînă acum în această zonă.
Drept urmare, vestigiile ci!' ln Teremia l\farc - care prezintă material arheologic similar cu cel aflat în toate celelalte zone din aria de
răspîndire a culturii autohtone dacice şi daco-romane, inclusiv materialul
aparţinător culturilor din secolele V-IX, demonstrează şi dovedesc caracterul unitar pe întreg spaţiul carpato-danubian al procesului de etnogeneze! a poporului român.

C. RAILEANU -

O. GOG

BEITRXGE ZUR FRAGE DER KONTINUITXT IM WESTLICHEN BANAT
EINLEITENDES TOPO-ARCHAOLOGISCHES UND NUMISMATIKSTUDIUM IN
TEREMIA MARE (MARIENFELD)

(Zusammenf assung)
Im Jahre 1981 leistete das Banater Museum dc-n dringenden Aufforderungen
Burgermeisters Willi Jfrinz FolgC' und begann auf dem Gebiet der Gemeinde Temia Mare topo-archaologischC'n Untersuchungen. um die angezeigten archăologi
sch«:>n Funde zu prufen. Aus den Nachforschungen ergeben sich mehrere Schluf3folgerungen:
- Im westlichen Sektor des Gemeindebezirks Yon Teremia Mare wurden
Oberreste vier autochtoner Nicderlassungen dazisch-romischer Herkunft festgestellt
die offenkundig ein „habitatus" bezeugen, das sich chronologisch ilber zwei Jaht:~
ausende akiver Existenz und maeieller Kulur erstreckt, beginnend von der
Hallstattzeit bis ins 11. Jahrhundert u. Z.
- Das vorgefundene keramische Material und die antiken Objekte und Milnzen veranschaulichem hier auf beschranktem Umkreis die Entwicklungsstufen und
Veranderungen der Wohnstatten einer dakischen Bevolkerung, die ihre Existenz
sowohl wăhrend als auch nach der Romerherrschaft ilber die gesamte Dauer des
ersten Jnhrtausends ohne Unterbrechung fortsetzte.
l!.I

D. Protase, Autohtonii în Dacia, Bucureşti, 1980, p. 34.
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Die ermittelten autochtonen Niedcrlassungen (zu dcnen auch eine Nekropole
sind um einen aufragenden (11 mm hohen) „tumulus" - Hunca Mare gruppiert, der im Laufe der Zeit verschiedensten Zwecken gedient haben mag,
sowohl rituellen als auch militărischen Charakters, als Beobachtungspunkt im Rahmen eines breitangelegten Systems, das die gesamte westbanater Ebene umfal3te.
- Chronologisch ordnen sich die romischen Mlinzen vom I. Jahrhundert
,-.u.Z. bis gegen die Mitte des IV. Jahrhunderts u.Z. Aus einer spăteren Periode,
dem 12. Jahrhundert u.Z. wird uns sogar ein byzantinischer Mlinzschatz bescheinigt.
- Die Spuren der autochtonen dazischen und dazisch-romischen Niederlassungen von Teremia Mare widerlegen die falschen Alfoldischen Geschichtstheorien
(herausgegeben in der Zwischenkriegszeit), die von einem angeblicken „extra Daciam·• des Territoriums der westbanater Ebene handeln. Die Auswertung dieser
archkiologischen Funde erbrachte - im Gegenteil - neue Zeugnisse und Beweisgri.inde în bezug auf den einheitlichen Charakter der ethnogenetischen Entwicklung
gchărt)

des rumănischen Volkes im gesamten Donau-Karpaten-Raum.
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ISTORICUL TURISMULUI BĂNĂŢEAN
Începuturile mişcării turistice bănăţene se înscriu în istoria turismunăscut ca rod al unor investigaţii îndelungate, din dorinţa de a cunoaşte faptele şi evenimentele care au plă
mădit, istoria de peste nouă decenii a turismului bănăţean*. Totodată,
lucrarea reprezintă, un omagiu adus vrednicilor pionieri şi veterani ai
turismului bănăţean, care stăpîniţi de o fierbinte dragoste faţă de „hora
de frumuseţe" a Banatului, au netezit calea urmaşilor, relevînd trăsătu
rile ce dau atîta farmec acestui colţ de ţară.
In spaţiul carpato-dunărean, drumeţia s-a practicat din timpuri foarte
vechi.
Una dintre formele arhaice de călătorie între graniţele naţionale a
constituit-o transhumanţa. Ciobanii au bătut lungi cărări de-a lungul
arcului carpatin. Cei care zboară astăzi cu avionul, deasupra Carpaţilor,
pot vedea mulţimea cărărilor care trec de-a curmezişul munţilor, pe
culmi golaşe, prin poieni şi păduri. „Trecătorile şi poienile au fost bătă
torite neîncetat de fii aceluiaşi neam aşezaţi de o parte şi de alta a culmilor. Prin ele au avut loc impunătoare dăscălecări de ţară şi procese
impresionante de transhumanţă" 1 • Din primăvară şi pînă toamna tîrziu,
plaiurile Carpaţilor sînt pline de o intensă trăire pastorală. Stînile păcu
rarilor sau ciobanilor sînt răsfirate pe platourile montane, pe şesurile
netede, întinse pe zeci de kilometri. Păstoritul a constituit principala
îndeletnicire a locuitorilor de sub-munte, dăinuind de peste două mii de
ani2. l\ilărturia documentelor acelei „nescrise arhive", toponimia - cLm1
o numeşte Iorgu Iord<m 3 - , precum şi tradiţia locală, atestă că din totdeauna mRsivul Banatului a fost o vatră de cultură materială şi spirituală românenscă mărturie a continuităţii milenare a poporului nostru
pe aceste meleaguri.

lui românesc. Acest studiu s-a

• Aducem '?i pc aceast'i ce1lc calcic mulţumiri cC'lor care ne-au pus la dispozivaloroase documente privind mi')carea turisticj bănăţeană: Sempronia Isdriiilt1Lepa, Aurelian Pitu, Nicolae Corneanu, Alexandru Magda, Caius Popovici, Valeriu Pw;cariu, Ion MuntPanu, Albert VetO, Gheorghe Dobroi, Constantin Brătescu,
Pf'tru Bona, Ion Fortini, Nicolae Baticu.
1
E. Pop, Elogiul Carpaţilor, în Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător,

ţie

I, El, 1975, p. 9.
2

E. Bucuţa, lntîii drumeţi de munte în România, în România, 6, II, 1937,

p. 25.
J

Toponimia

românească, Bucurrşti,

1963, p. 7.

https://biblioteca-digitala.ro

Sus, pe plaiurile munţilor se ţineau rugile. sau ned_eile. Acest ulti~
termen s-a păstrat în toponimia montană: P~aiul Ne~ezl01> Buza Nede~i
(în Munţii Ţarcului), Piatra Nedeii (în l\Iunţi1 Semen1culu1) etc. T~pon1mele mai sus amintite indică platourile unde se desfăşurau nedeile serbări populare (pastorale), unde veneau mulţimi de oameni, adunate
aici de pe toate văile ce îşi aveau obîrşia sus în inima muntelui. Aşa
cu~ spunea Ion Pop Reteganu: ,,Nimeni nu-şi doreşte nimic mai cu foc
ca sosirea Nedeii'' 4 • Cu timpul, aceste impresionante sărbători folclorice - nedeile sau rugile - Clll coborit în satele bănăţene de la poalele
muntilor.
R eorganizarea nedeilor, în zona montană a Semenicului sau pc MuntP1c l\Iic, pc• loct11·ilc rn~d0 sc ţ;ncau odinioară, n-ar fi nunni o s:mplă
rPinviere a unor străYechi tradiţii, ci ar avea şi o eficienţă economică
importantă prin valorificarea superioară a potenţialului turistic din aceste
m<:sive muntoase.
Către sfirşitul secolului al XVIII-iea, Banatul este străbătut de patru călători italieni: Grisclini, l\Iarxigli, Sestini şi Spallanzani.
Primul explorator al Munţilor Banatului rămîne Francesco Griselini
(1'il7-1783). El \'inc în anul 1774 la Timişoara unde, vreme de trei ani
shdiază geografia Banatului. După cercetarea atentă a teritoriului a lă
!'a t o descriere a minelor din l\Iunţii Banatului şi o prezentare a Băilor
JIP1Tulan0 cu împrejurimile lor (Pc~t<:'ra Hoţilor)5.
Lt:igi Fl'rdir.i.l;JC!o ::'.'.arxigli descriL· munţii de• lingă Dt.:nărc acoµcriii
de pini, probabil stincăriile din Banat cu Pinus pallasiana6 .
Unul dintre cei mai vestiţi naturali~ti ai timpului său, Lazaro Spallanzani, descrie băile termale de lingă l\fehadia şi munţii situaţi în districtul Mehadiei şi CaransPbeşuluF.
Generalul Hamilton (1736), odată cu senzaţionala redescoperire a izvoarelor termale ale lui Hercule, trezeşte interesul pentru explorarea
~tiintifică a părţii sud-estice a Banatului 8 •
Datorită izvoarelor ,miraculoase" de pe Va1ea Cernei, romanii au numit fIPrculanele „Ad aquas Herculi S<IC'ras ad Mediam", deci „la apele
s<ICTP alp hii Hl•rculP" sau „Thermae Herculi ad 1\Tcc~ic:m". Băi: c uu fost
J olosi ie de romani mai bine de un secol şi jumătate.
D1·pă anul 1788, faima Herculanelor creşte în toată lumea. Vin aici,
)(! tratament, oameni din cele mai îndepărtate colţuri ale Imperiului
habsburgic şi chiar din afara hotarelor sale!). După anul 1801, se pun
l>.i?ek moderne a:c Hl'rculanelor 10 , cînd se ridică ansamblul de construcţii
care dăi!1uind şi astăzi. au fost declarate monumente de arhitectură.
Dură „Unirea cea mare", s-a trecut la valorificarea superioară a ap(~
lor tPrmale, s-au efectuat noi construcţii hoteliere, mărindu-se posibilit[1ţ:le de tratament. De la o activitate sezonieră, de două-trei luni pe
0

~ Calendar turistic, V, 11138, p. 84.
:; F. Griselini, Istoria Banatului timişan, traducc:re de N. Bolocc;an, BucurC'şti,
1926.
6 E. Pop, Naturaliştii italieni din veacul al XVIJI-lea cercetători ai tinuturtlor
româneşti, Timişoara, 1942, p. 16.
7
Ibidem, p. 41-62.
8
M. Olaru, Biblioorafia Banatului - Ştiinţe naturale, Reşiţa, 1978, p. 68.
11 I. Cristescu, Tezaurul Cernei, Bucureşti, 1978, p. 32.
10 Al. Savu, Băile Herculane, Reşiţa, 1971, p. 20.
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an, cînd la băi vPncau numai cC'i avuţi, după 23 August 1944, odată cu
instaurarca reg~rnului democrat-popular, staţiunea esL' deschisă tot timpul mrnlui. pentru toţi oamenii muncii. Astăzi capacitatea de cazare a
Băilor Herculane se ridică la peste 5 OOO de locuri, staţiunea fiind înzP.strată cu o bază de tratament ultramodernă.
Ioan Lchmann care, între anii 1780-1785, a călătorit de mai multe
ori prin Banat, se ref eră în descrierile sale şi la „Hanul de la Făget", pe
care îl considera cel mai frumos, mai curat şi mai încăpător de pe toată
linia Timisoara-Sibiu 11 .
l\Iult2 impresii de călătorie despre Banat ne-au rămas din secolul al
XVllI-lea şi al XIX-lea, unele însoţite de numeroase litografii. Între anii
1819-1826, litograful Adolf Kunicke împreună cu pictorul peisagist Ludovic Ermeni au pornit (în anul 1823), din Belgrad spre Orşova, într-o
călătorie plină de peripeţii. Rod al a2estei călătorii apare la Viena, în
anul 1926, albumul „Zwei hundert vier und sechzig Donau-Ansichten
nach dem Laufe des Danaustromes voni seinem Ursprunge bis zu seinem
A..usflusse in d:1s Schwarze 1\1eer" 12 • Albumul conţine 264 de litografii
(format 35 X 25 cm) din care 30 redau 2specte de pc malul stîng al Dunării, cuprinsă intre Baziaş şi Orşova 13 • Profesorul Georg Carl Borramăus
RL·my a întocmit, pentru fiecare litografic, un text explicativ care cuprinde interesante însemnări de ordin istoric, topografic şi etnografic,
ceea ce ne face să credem că el cunoştea bine ţinuturile udate de Dunăre.
Contele rus, Anatol Demidoff, conduce în anul 1837 o expediţie pe
Dunăre, alcătuită din 29 de persoane, cu scopul de a face cercetări geogra:ice, geologice şi etnografice. Cu acest prilej descrie şi Defileul Dunării
ca fiind „plin de farmec şi de odihnă; vara stăpîneşte aici cea mai dulce
temperatură" 1 ~.

În prima jumătate a secolului trecut (1836), călătorul francez Sc:iint
Marc Girardin, membru al Academiei Franceze, vizitează mai multe ţări
din Europa, trc-cînd şi prin Banat. El străbate Defileul Dunării cu vaporul, apoi, de la Orşova face o călătorie pe Valea Cernei, unde descrie
două case măreţe, situate faţă în faţă, despre care relatează: „Aceasta
este aşezămîntul din Mchadia (adică Băile Hercula1-e), unde vin în fiecare vară locuitori din Valahia şi Ungaria ca să ia băi de apă, sulfuroasă,
fiindcă se află două feluri de apă, ambe~e folositoare în felul lor" 15 .
Geograf ul francez Emmanuel de Marto ne elaborează în anul 1922
un valoros studiu asupra masivului Banatului, în urma călătoriei intreprinse în anul 1921, în Banat, cu un grup de cadre universitare din ClujNapoca şi Bucureşti, foşti studenţi ai profesorului la Sorbona! 6 •
A. Rusu, C. Rudneanu. Călători străini despre Banat .~i Timişoara (secolul
XVII I-XI X), în Studii ele istorie a Banatului, vol. II, Timişoara, 1070, p. 144.
12
V. Bugariu, Banatul de altădată (30 de stampe de pr? malul stîng al Dunării, însoţite de notiţe etnografice, istorice şi topografice, din anul 1823), TimiŞ(•ara, 1931, p. 4.
13
Ibidem, p. 42.
14
Ibidem, p. 152.
15
I. GhenadiC', Un călător francez in Banat în Lucea[ ărul anul IV seria II,
nr. 3-4, Timhoara, 1938, p. 48-54.
'
'
'
16
,
E~~- de Ma;tone, Excursion geographiques dP l'lnstitut de Geographie,
l Universzte de CluJ, en 1921 Rezultats scientifiques, în Lucrările Institutului
de geografie al Univen:ităţii din Cluj, voi. I 1922 Bucure~ti 1924 p 117-166
255-276.
'
'
., '
'
.
'
11
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Cora Irineu (1888-1924) a călătorit ani de zile prin Banat, iar ca rod
al acestor drumeţii s-a plămădit volumul ,,Scrisori bănăţene" (1924). Celebra călătoare Cora Irineu scotea în evidenţă, în cartea sa, caracterul
specific al acestei provincii, românitatea nealterată a locurilor şi oamenilor, păstrătoarea unor forme arhaice unice în graiurile daco-romane 1•7 •
Am menţionat doar cîţiva dintre călătorii care, de-a lungul veacurilor, s-au perindat şi prin Banat, în marea lor majoritate naturalişti, lă
sînd importante descrieri şi informaţii preţioase, referitoare la natura şi
locurile străbătute. fără ca elo ~ă <!ibc un caracter turistic propriu-zis.
Călătoria de plăcl're pe teritoriul Homâniei a constituit un preludiu
al etapei care marchează apariţia asociaţiilor şi societăţilor turistice organizate. ln spaţiul carpato-dunărean, cu multe veacuri în urmă, se că
lătorea pentru plăcerea gestului în sine, pentru tratament balnear (la
Băile Herculane, Buziaş, Călacea), pentru a admira frumuseţile naturii,
monumentele de artă etc. Nedcilo, sărbătorilo folclorice au constituit tot
~1titea prilejuri de invitaţie la promenade intra muros, mai ales în lunile
de vară ale anului. Excu1'5iile montane din iniţiativă personală sînt fă
cute de plăcere şi din curiozitate. Treptat-treptat se formează o ambianţă,
o psihologie proprie gestului călătoriei turistice. la care şi-a adus o cont?-ibuţie dl'ost·bită tradiţia no~1stră în păstorit :;;i moda Apusului.
Mişcarea turistică organizată pe pămîntul românesc s-a conturat în
18
<1 doua jumătate a secolului trecut . Apariţia primelor asociaţii turistice
in Banat şi Transilvania se datoreşte faptului că aceste provincii româ1wşti aveau o situaţie Pconomică şi politică mai deosebită 19 •
In anul 1876 s-a înfiinţat la Caransebeş un Club alpin al Banatului
pentru zona Alpilor bănăţeni (Grilndung eines Banater Alpinistenclubs
in Curnnsebeş, fi.ir die I3anater AlpcnF 0 .
ln Banat, Societateo carpatină ardeleană a turiştilor din Sibiu (Siebenbiirgischer Kc1rpat henverein), întemeiată în anul 1880 a avut una din
filialolP sale şi la Timi~oara:? 1 . Dintro rPnlizările cP!e mai de seamă amintim tipărirea anuarului Jahrbuch filr Siebenbiirgischen K.arpathenverein,
apărut în anul 1881 (pină în anul 1944) !-;ii în care se întilnesc o serie de
cirticole referitoare la cadrul natural al Banatului. De asemenea, asociaţiei a contribuit la educarea gustului pentru drumeţie, a construit o serie
de cabane şi case ele adăpost (una şi în masivul Godeanu) şi a cultivat,
totodettă, dragQstea pc>ntru natura ţării 22 • O altă societate care a avut
filiale în Banat a fost Societatea carpatină ardeleană din Cluj (Erdely
K.arpat Egyesiilet), întomeiată în anul 1890~ 3 . In anul 1930 ea număra
peste 1 700 de membri repartizaţi în 20 de secţiuni, printre care amintim pc Cl'h' din Barnt: Arad, Ti111i~o:1ra, Or<1viţa, Bocşa l\1ontană 2 ~. PP
Valea Poneasca secţiunea din Oraviţa şi-a amenajat o casă de adăpost
i;

p. 7.
18

1!1

:o

C. Irineu, Scriso1·i bănăţene, cd. îngrijită de Petre Pascu, Timişoara, 1975,
V. Borda, N. Simion, Ani de drumeţie, Bucureşti, 1976, p. 25.
Ibidem, p. 27.
Alpines Handbuch, voi. I, Editura F.A.B. Brokhaus-Leipzig, 1931, p. 384 .
V. Puşcariu, Turismul în România, în Enciclopedia României, IV, Bucu-

21
•
reşti, 1943, p. 200, 203.
22
V. Borda, Călătorie
23

~~

prin v1·eme, Bucureşti, 1979, p. 72-73.

V. Puşcariu, op. cit., p. 203.
Ibidem, p. 20-1.
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pentru 20 de persoanez 5 , iar cea din Bocşa l\Iontană a inaugurat la 1 mai
1936 o cabană turistică amplasată nu departe de Cetatea feudală de la
„Buza Turcului".
In martie 1892 la Timisoara, se înfiinţează o societate independentă
şi de sine stătătoare Sildungarischer Karpathenverein (Societatea carpatină bănăţeană)2 6 , care cultivă turismul montan şi antrenează un larg
public din Banatul timişan la excursii montane.
In anul 1895 se afiliază la „Ostcrreichischen Alpenverein" (Societatea
alpină austriacă) ca membru activ::•. 1\lembrii acestei asociaţii erau în
număr de peste 250, de naţionalitate română, germană şi maghiară, dintre aceştia un sfert erau din Oraviţa, iar restul din celelalte localităţi
din Banat. Ei au executat pdmele marcaje turistice în jurul Oraviţei şi
în munţii Aninei, au construit un pavilion închis la Marila şi un altul
pe Simionz8 , un loc de belvedere pe Muntele Rol: de asemenea, a amenajat un drum de acces pe Domogled şi au curăţat peştera de lingă Crucea Albă. Asociaţia a organizat o sc>ric de excursii în tot Banatul, a tipă
rit un jurnal de călătorii (fig. 1) şi a continuat să marcheze noi trasee
turistice>.
La Reşiţa, în anul 1911 a fost fondată Asociaţiunea turistică „Reşiţa"
(A.T.R.), ca filială a Reuniunii centrale turistice din Timişoara.
Mişcarea turistică are o \'eche tradiţie la Reşiţa, datînd deci din 1911
cînd a luat fiinţă !'.'i o altă asociaţie cu caracter sportiv numită „Prietenii
naturii":!t1. De la început ea şi-a propus să adune tineretul de toate naţionalităţih·, să-l scoată de sub influenţa ideilor reacţionare, contribuind
totodată la însănătoşirea fizică a tineretului, propagînd puternic turismul, ieşirea în munţi.
l\lembrii Asociaţiunii turistice „Reşiţa"' au amenajat în anul 1929
Ştrandul turistic, locul de agrement nwnărul unu pentru reşiţeni. împreună cu familiile lor, membrii asociaţiei aveau acces liber la ştrand,
fapt ce a determinat creşterea numărului de membri ai asociaţiei.
Asociaţiunea turistică „Reşiţa" s-a reconstituit pe baze noi, numită
ulterior Uniunea turistică „Reşiţa" (U.T.H.) sau „Touristenverein Reschitza"' care număra în anul 1939 peste 900 de membri cotizanţi 30 din care
majoritatea erau muncitori cu vederi politice social-democratice şi comuniste31. ln cadrul acestuia se practica turismul de masă organizat şi
disciplinat (fig. 18). Asociaţia şi-a propus construirea unei case de adăpost
pentru cca 100 de persoane pe Semenic32 .
Prima asociaţie muncitorească a fost „Prietenii naturii" întemeiată
la finele anului 1919 din iniţiativa unui grup de tineri activişti ai miş
cării socialiste din Bucureşti. In întreaga ţară s-au constituit 15 filiale
şi 37 grupări provinciare, care au avut drept scop două acţiuni paralele:
I

2:.

28

'

România, 12, II. 12, 1937, p. 23.
K. Erdely, Wegetceiscr des Sildunaarischen

Karpathenvereins,

Temeswar.

1895, p. 19.
l! 7

28

Ibidem, p. 25.
Ibidem, p. 27.

W. Marin, Gh. I. Oancea, Mişcarea antifascistă şt revoluţia populară fn Ba1971, p. 140.
3
FAS Caransebeş, fond Oficiul local de turism, dos. 2 b, doc. 205.
ai W. Marin, Gh. I. Oancea, op. cit., p. 140.
32
România, an. IV, nr. 3, 1939, p. 32.
28

nat,

Timişoara,

°
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Fi g. 3. Revista secţiei „Banat" a T.C.R. pe anul 1936.
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răspîndirea

spiritului sportiv şi de drumeţie în mediul muncitoresc şi
politică a membrilor ei, sub îndrumarea directă a unor vechi

educaţia
militanţi marxişti-leninişti 33 .
In anul 1921, la Oraviţa, se constituie asociaţia „Tineretul muncitoresc din Oraviţa" (T.M.O.) filială a Prietenilor naturii34, iar la Reşiţa,
organizaţia „Tinerii Muncitori", unde muncitorii comunişti au atras un
mare număr de tineri. Cu prilejul unor excursii organizate în împrejurimile Reşiţei, citeau, în acest cadru propice, ziare sau cărţi de litera-

tură progresistă, discutau
revoluţionară 35 .

cu

comuniştii

probleme legate de activitatea

lor

Uniunea Tineretului Socicllist (U.T.S.) a mobilizat pentru prima

dată

„atîta lume de tineret", decl<lnşînd începutul descoperirii pentru o largă
masă de tineret a haimatului bănăţean (fig. 6), a locurilor de obîrşie.
Aceste iesiri erau folosite în mod sistematic de către activisti ai P.C.R.
şi U.T.C. ·clin Reşiţa pentru educarea politică a tineretului. î~ ieşirile lor
repetate, tinerii muncitori din Heşiţa se întîlneau cu ortacii lor din Anina,
în puncte dinainte stabilite, unde aveau loc cursuri politico-ideologice 36
(fig. 6).
în anul 1925, prof. A. Tietz fondează la Reşiţa asociaţia turistică
„Wandervogel" 37 , orientată spre redescoperirea comorilor folclorului german, a cîntecului popular, revenirea la natură, dragoste pentru limba şi
cultura germană, fără tendinţe de hegemonie, absolutizare. Profesorul
A. Tietz a scris o monografie despre muncitorimea reşiţeană, în care prezintă armonia dintre naţionalităţi, dragostea pentru Munţii Banatului 38 •
În cadrul Societăţii Sportive a U.D.R. a luat fiinţă în anul 1926, o
secţie turistică. Secţia Cl organizat excursii colective prin regiunile pitoreşti din împrejurimile Reşiţei, la Defileul Dunării, a cercetat monumente
ale naturii din regiune 3 n, a participat la măsurarea exactă a peşterii Comarnic, fapt care a dus la mărirea ei cu încă 100 m, fiind considerată la
vremea aceea cea mai mare peşteră din ţară (3 500 m)rn.
În octombrie 1934, secţia a editat o revistă de turism „Reşiţa pitorească" (fig. 5). „Ideea apariţiei unei reviste de turism se menţio
nează în prezentarea ziarului „Glasul muncitorului român) nu este
rea. Este chiar bine venită. Mai ales pentru reşiţeni care sînt aşa mari
omatori ai turismului. Apariţia acestei reviste este însă şi o bună reclamă
pentru Reşiţa, prin multitudinea şi prin frumoasele clişee din revistă"41
sau o altă însemnare: „În cele 32 pagini, întîlnim tot condee bune, nume
cunoscute: Valeriu Puşcariu, Prof. univ. I. Simionescu, A. Tietz, Prof. Ilie
Rusmir, Gheorghe Dinteanu etc." 42 •
33

Almanahul turistic, 1972, p. 2:1.
N. Postolachc, Istoria sportului românesc în clate, Iaşi, 1979, p. 123.
35
E. Cimponcriu, Reşiţa luptătoare, Bucure~ti, 1965, p. 89-90.
:Js W. Marin, Gh. I. Oancea, op. cit., p. 141.
34

37

Reşiţa pitorească, 1, II, 1934, p. :12.

::a A ... Tietz, Wo in den Tiilern die Schloten rauchen, Bukarest,

1967, p. 678;
Idem, Marchen und Sagen aus dem Banater Bergland, Bukarest, 1974 p. 395.
J!J 10 ani
de activitate a Societăţii Sportive a Angajaţilor Uzinel~r de Fier si
Don~eniilor: clin Reşiţa, Dare de seamă, S.S.U.D.R., Hl2!i-1936, Timişoara, 1936, p. 8.
0
• Rcşzţa, 33, II, 10 august 1936, p. 2.
:~ G. J~rma, P~·es51 şi viaţa literară în Caraş-Severin, Re!)iţa, 1978, p. 17.
Fruncea. Revista bănăţeană, an I, nr. 2 din 8 dPcembrie 1939, Timişoara, p. 2.
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După constituirea Oficiului de turism la Reşiţa, la 16 iunie 1936, au
fost iniţiate confe1inţe cu proiecţii înfăţişînd monumentele şi frumuseţile
naturale din acest ţinut 43 •
ln Oraviţa - un alt centru turistic al Banatului - , în anul 1929, se
constituie „Asociaţia turistică Bănatul" 44 . Aici, s-a înfiripat o puternică
mişcare turistică avindu-i ca pionieri pe Ilie Rusmir, Gh. Runcan, Mihai
Novac, Nicolae Lichezan şi Gogu Popescu - primul român din Banat
care a urcat pc Mont Blanc (1920). Meritul asociaţiei este acela de a fi
deschis drumul spre !\1untele Semenic (1930) şi de a fi amenajat primele
cabane~:;. Cea dintîi construcţie pe Semenic a fost o colibă din scînduri
cu două încăperi, construită în 1931 de către I. Băiaş din Oraviţa, pe
care, o donă ciobanului Băcilă din Borlovenii Noi, construindu-şi doi ani
mai tîrziu, o altă cabană cunoscută sub numele de - „Cabana lui Ion
al Mic" (I. Băiaş)~r.. Cabana era construită din lemn, cu 10 încăperi, putînd adăposti în jur de 50 de persoane 4 i. O altă cabană era cea a Asociaţiei turistice .,Bănatul" din Oraviţa cu o capacitate de 20 locuri pentru cazan·~H. Cabana Costcanu zidită din piatră, cu nouă încăperi şi avea
cca 30 de Jocuri~!•.
Aceste prime cabane au format piatra triunghiulară a viitoarei staţiuni climaterice şi pentru sporturile de iarnă de pe MuntelC' Semenic.
Primele începuturi le datorăm unor inimoşi turişti din Oraviţa. Ei au
organizat o seril· de excursii şi cu C'levii pe SC'mC'nic. Iată cum îşi notează un elc·v de la licPul din localitate impresiile dintr-o astfel de excursie :~ 0 „C;1sa dC' adăpost, mi-o închipuiam ceva mai marc ca o colibă,
unde> k poţi adăposti de ploaie şi unde poţi dormi pC'ste noapte. Cind
colo, frat0 „casa lui Ion cel Mic" e vilă în toată forma ... Imi ride inima
de bucuriP. drngă ~icule' cînd ~tiu că toate· trC'i casp sînt româneşti. Aşa-i
măi Nicule„ că noi românii, dacă '\Tl'm putem face lucruri frumoase?
Trebuie' numai să \T<'m şi in cauza de faţă, cără~Pnii din Banat sint în
„fnmcPa" celor c·p \TPau".
În jurul anului 1940, pe MuntPle SC'menic, St> ridică mai multe cabane
din iniţiativa Asociaţi<'i TuristicP din Reşiţa. lncepind cu anul 1938
U.D.R.-ul construie~tP tC'lPfl'ricul care leagă Văliugul cu virful Piatra
Goz1wi.
Ca unnarP a activităţii turistice:- desfăşurată dC' mai mulţi ani de că
trt> funcţionarii municipiului Timişoara s-a înfiinţat la 29 august 1934,

A.sociaţin Muntele Mic n funcţionnrilor municipiului Timişoara (AMIC).
AcP~tia la încC'put şi-au propus construirea unor case de recreere pe
MuntPk Mic. Asociaţia a fost rt>cunoscută ca persoană juridică prin sentinţa nr. 55-J din 2Î octombriP 1934 a Tribunalului Timiş-Toronta151.
1,:i Reşiţa, anul li, nr. 25, 21 iunie Hl:lG, p. 2.
"' I. Rusmir, Pe urmele dominaţiei româneşti în judeţul Camş. Healizări româneşti, Timişoara, 1943, MJR, arhivă, fond C. Grofşoreanu, doc. 13136, p. 18.
4
:1 I. Rusmir, Oraviţa centru turistic, în Calandar de turism, \'ol. V, 1938,
p. 98.
46
Gh. Runcan, Muntele Semcnic, Oraviţa, 1947, p. 27.
47
România, 10, III, 1938, p. 39.
8
'
A. Piţu, Muntele Semenic, in Calendar de turism, V, 1938, p. 65.
49 Ibidem.
5
C. Udrea, Fragment dintr-o scrisoare pierdută sau excursia Oraviţa - Muntele Semenic, in Generaţia de mîine. Revistă literară, 7-8-9, I, Oraviţa, 19::17, p. 6.
61
Muntele Mic, Timişoara, Tipografia Rapid, 1936, p. 27.

°
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Cu sprijinul Primăriei şi al întreprinderilor nrnnicipalc, <:1ccastă cisoa constituit, în anul 1935, pensiunea Be1b-Vista, cabc:mc:1 Brădişor,
Uzina hidroelectrică, un bnzin de înot, schitul )i crucea de pc lVIuntelc
Mic 52 • Cu aceste înzestrări, Muntele Mic a devenit „paradisul schiorilor",
dispunînd de cel mai modern şi pretenţios confort 33 . Casa de adăpost
Belb-Vista era apreciată în presa vremii ca: „cea mai bine înzestrată
din cîtc avem în ţm·ă";il_ 1\Tcnţionăm că ciceastCl dispunea de calorifer, apă
caldă şi rece, baie, curent electric, iar în apropiere un bazin de înot în
aer liber, cu apă încălzită (22°C).
Prima cabană construită pe lYiuntele Mic, în anul 1930, a fost cea a
Batalionului de Munte şi, odată cu ea, Muntele Mic îşi face intrarea în
istoria turismului românesc 55 . A urmat apoi construirea altor cabnnc:
Terezia (1933), Dor de Munte (1936), casa de creaţie, 8uibul Nostru, cas~1
de adăpost a Comunităţii de Avere din Caransebeş 56 . Astfel, Muntele Mic
ajunge să aibă cele mai bune case de adăpost din toţi munţii RomânieFi'.
Din darea de seamă asupra activităţii asociaţiei „Muntele l\Iic"
(:'\l\'IIC), reiese că la cele două cClbane ale asociaţiei s-au înregistrat în
intervalul 1935-19'38, 1 781 de vizitatori la Bella-Vista şi 961 la Brădi
)Or, în sezonul de iarnă, iar vara, 1127 la Bella-Vista şi 297 la Brădişor 38 .
Turing Clubul României - asociaţia de turism pentru protecţia nuturii, a fost fondat prin „Hanul drumeţilor", la 15 martie 1921. La 10 iunie 1925 s-a hotărît să fie transformat în Turing-Clubul României5 9 • Noua
asociaţie continuă să ducă mai departe opera începută de „Hanul drumeţilor". Scopurile instituţiei, precizate în actul constitutiv şi în statutc,
erau: „de a dezvolta turismul sub toate formele sale ... de a face propagandă pentru înfiinţarea rezervaţiilor naturale în România . . . de a construi poteci şi case de adăpost . . . de a edita ghiduri, hărţi şi orice lucrări cu conţinut geografic, turistic sau în genere ştiinţific. . . de a dez·volta şi în străinătate o vie propagandă în favoarea frumuseţilor naturale
ale României, pentru a atrage ca vizitatori ai ţării pe turiştii străini ...
a desfăşura orice fel de activitate turistică în legătură cu ceea ce se numeşte astăzi industrie turistică" 60 .
Un rol deosebit la avut educarea tineretului scolar si universitar în
spiritul dragostei faţă de natura ţării 61 .
•
•
Deviza asociaţiei era „prin turism - la cunoaşterea şi iubirea României " 62 •
Turing Clubul României era organizat pe secţii sau sedii secundare
şi centre turistice, fiind condus de un consiliu de administraţie în frun-

ciaţic

''~ RISBC, X,

septembrie-decembrie, Timişoara, 1942, p. 607-610.
67-68.
România, 11-12, I, 193G, p. 21.

Almanahul Naţional, Timişoara, 1939, p.
5
" E. Bucuţa, M_untele Mic din Banat, în
5
'' Ibidem.
~ 6 Almanahul Naţional, Timişoara, 1940, p.
7
''
E. Bucuţa, op. cit.
9
'' România, 8, III, 19:33, p. 34.
9
'
V. Borda, op. cit., p. 102.
Go V. Puşcariu, Turing-Clubul României,
5

.i

47.

în Enciclopedia turistic({ românească

(în continuare E.T.R.), XIII, 1946, p. 20.
61
62

Secţia

Ibidem.
Dare de seamă pe anul 1935. Turing-Clubul l?omâniei (în continuare T.C.R.),

Banat, p. 3.
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tea căruia se afla ctitorul mişcării turistice moderne din Homânia - 1\Tihai Haret.
La Cluj îşi avea sediu un secretariat tehnic care a coordonat şi îndrumat activitatea secţiunilor. Cele 12 secţii ale Turing Clubului României erau: secţia alpină a Bucegilor la Sinaia, secţia alpină Braşov, „Fră
ţia Munteană" la Cluj, Bucovina la 8împulung Moldovenesc, Hetezat la
Deva, 1\Tarrnnureş la Sighet, BClnat la Timişoara, Arad, Sibiu, Vrancea
la Focşani, Prahova la Ploieşti şi Tîrnave la Blaj.
Secţia „Banat" cu sediul mai întîi la Timişoara, iar din anul 1946 la
Lugoj, s-a înfiinţat la 19 ianuarie 1935 63 •
Membrii acestei secţii au desfăşurat o intensă propagandă pentru cultivarea spiritului tmistic şi dezvoltarea turismului românesc din Banatn~.
In oraşele bănăţene s-au organizat agape colegiale, serbări, baluri, conferinţe şi comunicări cu subiect turistic, susţinute de Emil Pop, Mihai
Haret, Valeriu Puşcariu, Aurel Piţu, Tit Liviu Oprişa şi alţii. Amintim
doar cîteva titluri: „Masivul Retezatului", „Rezervaţiile şi monumentele
naturii", „Turismul şi importanţa lui", „Turismul în Ardeal şi BanClt",
. .Protecţia naturii", „Masivul Bucegilor", „Banatul turistic". Membrii secţiei au publicat numeroase articole despre frumuseţile plaiurilor bănă
ţene în ziare şi revistele locale sau centrale: „Acţiunea", „Răsunetul" din
Lugoj, ,,Luceafărul" şi ,,Fruncea" din Timişoara, „Reşiţa pitorească" din
Reşiţa, „Calendarul T.C.R." şi „Enciclopedia turistică românească" 65 • Au
fost tipărite totodată lucrări ca: „Turismul şi importanţa lui", de A. Piţu,
Bucureşti (1935), „Banatul pitoresc" de A. E. Peteanu 1940 (fig. 14),
,,Ghidul Banatului" de E. Grădinaru şi I. S. Udrea (1936), „Peştera de
la Comarnic" de A. Piţu, (fig. 17) - 1947, „Muntele Semenic" de Gh.
Runcan (194 7), „Frumuseţile naturale ale Banatului cu localităţile climC1terice-balneare şi cntaractele Dunării" de I. Păsărică (fig. 8) - 1936 şi
„Dări de seamă" ale secţiei „Banat'' a T.C.R. pe anii 1935-19'36, 1937
(fig. 3 şi 19). Aceste lucrări au atras atenţia iubitorilor de drumeţie, asupra multiplelor posibilităţi de practicnre a turismului în Banat.
Activitatea de teren a secţiei „Banat" s-a făcut cunoscută prin realizarea unei bogate reţele de marcaje turistice. Intre anii 1935-19.JO, au
fost executate marcaje turistice în împrejurimile staţiunii Băile Herculane (87 km}, în Munţii Cernei (80 km}, în Munţii Poiana Ruscă (35 km),
în Masivul Ţarcu-Godeanu (25 km) precum şi marcaje de legătură între
Poiana Mărului şi Retezat, pe Valea Bistrei, pe poteca de creastă peste
Şaua Iepii, la Lacul Bucura (100 km) 66 • Din iniţiativa accstC'i secţii s-au
tipărit cdc mai complete hărţi turistice ale unor masive montane din
ţară. Astfel apar, înccpînd cu vara anului 1937, trei hărţi turistice: „Gocleanu-Retezat-Ţarcu" de Mihai Haret şi Ion ProtopopcscuG 7 , „Bucegi .~i
Gîrbova" de Mihai Haret, Ion Protopopescu şi Radu Ţiţcica 68 , „Ceahlăul,
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 14.
c5 V. Puşcariu, op. cit., p. 4!l.

G:i

M

"r. V. Borda, N. Simion, op. cit., p. 271.
7
G Harta turistică a masivelor Godeanu-Tarcu şi Retezatul, T.C.R., Edit. Institutului cartografic, „Unirea" din Braşov.
'
68
Harta turistică a masivelor Bucegi-Gîrbova, Regiunea Sinaia-J>recleal, Colecţia hărţilor turistice, Institutul cartografic „Unirea" din Bra~u\'.
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Cheile Bicazului şi Lacul Ro şu" de Ion Protopopescu .i M. Macarovici 69 .
cestora li se adaugă harta turi sti că a Banatului, la scara 1 : 200 OOO şi
a regiunii Bă ile H e rculane -Ţe na la scar a 1 : 50 OOO em nate de I. Protopo pescu, iar A. Trica a întocmit harta 'luntelui Mic şi Ţarcu 70 •

Fi'.17.Luiar "a l ui.\ur·l

iţu„P ' ş t r

d• l

Cmrni

Ex
ţinutu ri}
n tului , în Buc gi I tcz t p
ntr u bun
natului,
c ţia
ang j
Gol pe nţa , zis Gongaru l
ul seu, zi , loazăr
Ţ sna , p ntru
Iunţii
rnei. l ntru
al i din orlo a, Ion Tu rnea din
Ru că: I n l\1atica Ion şi
tru l an t oţi tr i din
M nţionă m poi iobanii de 1 tînil d in Ţ a rcu- God anu: P e tru Poiană
din Rugi, a 1 Turnea ş i Ion Liuba din
şn iţa.
Dar ce mai b ună ălăuză
f st
aria 11 gdal na H m zu din Cîmpul lui N g, o f m i fo art cur j oa să ar am int şte de figura Vitorici
Lip n. Aceasta cuno t a mun ţi i R tez tului i Ţ a rcu-God ea nu la perfecţie, conducînd cu
pr cizi ma tematică grupurile de turişti la d stin aţi . A m ţinut s ă amintim pe ac ş ti oam eni simpli, dar pasion a ţi de un
nobil id eal, - dragost a faţă d natură ş i semenii lor, cei care au păs
trat toponimia stră bu nă, acea comoară nea lte r ată a poporului nostru.
Secţia „Banat
a Tu ring lubului României a pus un accent fo ar te
m are pe educaţia ecolog i c ă a m aselor , pe formularea unei opinii sănă
toase, pe comb aterea pseudoturismului, pe contactul direct cu oamenii
69

H arta turiStică a m asivulu i C e hlău cu Chei le Bicazului, T.C.R., Edit. Insti-

tutului cartografic „Unirea" din Bra ş ov.
70 V. Borda, N. Simion, op. cit., p. 271-272.
71
V. Puşcariu, N. Ţiţeica, Case de adăpost
reşti, 1942, p. 34-35.

şi

drumuri marcate, T.C.R., Bucu-
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d in mediul rural, pentru ai cîş tiga ca prieteni ai n aturii. Ocrotirea şi
prote jarea monumentelor n aturii a constituit una din preocupările de
b a ză ale tuturor secţiilo r Turing Clubului Româ niei, în colaborare cu
Comisia Monumentelor Na turii p ent ru Ardeal şi Banat, al cărei preşedinte

Fig. 18. Fil ă di n carnetul de membru al Asociaţiei turistice „R eş i ţ a 1 '.

a devenit prof. AL Borza, vi ce preşedinte Emil R acoviţă, iar ca membru
V . Stanciu, Ionel Pop, Emil Pop, Eugen Ghi şa şi Emilian Ţopa12. Au fost
declarate ca rezervaţii naturale : Domogledul (1 932 ), Beuşniţa (1 943)73
Peştera Comarnic (1946) ş i s-a trecut, de asemenea, la cercetarea alto;
72
7

3

E.T.R., XIV, 1947, p . 11 8.
Ibidem, XII, 1945, p. 59.
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zone pentru a fi declarate monumente ale naturii: Cazanele Mari ale
Cheile Caraşului şi Satchinez;;._
In strîns contact cu autorităţile locale din judeţele Severin, Caraş,
Timiş-Torontal, unde se aflau aceste rezervaţii naturale, membrii asociaţiei au supravegheat modul cum se conservă şi se păstrează ele 76 • ln
localităţile rcspecti\"c, prin publicaţii şi ordonanţe oficiale, s-a adus la
cunoştinţa publicului ce este conservat şi ocrotit precum şi sancţiunile
ce se aplică celor care nu respectă aceste dispoziţiF 1 . De asemenea, au
fost prezentate conferinţe şi expuneri de către oameni bine pregătiţi
pentru a forma un curent de opinie în direcţia ocrotirii naturii în cadrul
Asociaţiei culturale băniiţene „Astra", societatea naturaliştilor 18 • Astfel
au fost cîştigaţi mulţi oameni simpli, ţărani de la munte, cei mai aprigi
apărători ai naturii şi ade\"ăraţi turişti, care, alături de asociaţia T.€.R.,
cu trup şi suflet au fost colaborat01;i veritabili ai asociaţiei. Se dormea
la ei sau se apela ori de cite ori a fost nevoie pentru cai, bagaje etc.w.
Erau, intr-un cuvînt, oameni de încredere ai asociaţiei.
Pentru popularizarea frumuseţilor naturale ale Banatului, cit şi a
realizărilor din domeniul turismului, s-a înfiinţat o secţie de foto-amatori
tecerişti care au organizat printre altele şi vitrine turistice la Lugoj 80 •
Pînă în anul 1946, Secţia .,Banat•• a T.C.R. şi-a înfiinţat birouri locale în următoarele centre turistice: Lugoj, Timişoara, Caransebeş, Deva,
Făget, Oraviţa, Reşiţa, Băile Herculane, Orşova şi Bozovici 81 , avind deci
ca teritoriu de acţiune întreg Banatul (cele trei judeţe de atunci: Timiş
Torontal, Severin şi Caraş), cu un efectiv de peste 700 de membri (1947).
Aceasta a fost considerată pe bună dreptate ca una din cele mai puternice secţii ale Turing €lubului României.
Tot în cadrul Turing €lubului României ia fiinţă la 20 noiembrie 1935
secţia Arad cu un efectiv de 114 membri 8 :!. Această asociaţie a fost precedată de o alta mai veche, întemeiată la 13 aprilie 1925, care se numea
„Asociaţia de Turism La drum", şi avea ca principali animatori pe
prof. Traian Mager. Scopul şi modul de funcţionare a acestei asociaţii
au fost publicate în revista „Ziarul excursiilor" din 1925 (fig. 2).
Iniţiativa înfiinţării la Arad a unei secţii a T.C.R.-ului aparţine unui
alt inimos arădean, prof. dr. Caius Lepa, ales şi primul preşedinte al
secţiei. Scopul acestei secţii era, înainte de toate, declanşarea unei miş
cări turistice româneşti organizată într-un marc oraş de la frontieră, ca
Aradul, pC'ntru descoperirea şi cucerirea frumosului în natură, pentru
cunoaşterea prin turism a ţării, „Sub toate aspectele ei"s3.
Preocuparea de bază a membrilor secţiei a fost răspîndirea ideilor
sănătoase despre turism. Un alt scop al secţiei a fost şi restabilirea toDunării 1 4,

Ibidem, XIV, 1947, p. 119.
Ibidem, XI, 1944, p. 162.
76 Al. Borza, Monumentele naturii, în E.T.R., VII, 1940, p. 22-26.
77 Dare de seamă pc anul 1936, T.C.R., Secţia Banat, Lugoj, p. 32-33.
78 M. Olaru, File din istoria turismului bănăţean: Un mare respect pentru natură, în Almanahul turistic '82, Bucureşti, p. 84.
79 Dare de seamă pe anul 1935, T.C.R., Secţia Banat, p. 17.
so E.T.R., XIV, 1947, p. 107.
e1 Ibidem, p. 122-123.
82
Anuarul T.C.R., Secţia Arad, pc anul 1936, Arad, 1938, p. 27.
e3 Ibidem, p. 3.
74
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ponimiei, deoarece se descoperise o hartă turistică a Podgoriei, de prin
1932, cu o toponimie românească schimbată evident cu una străină 84 • Prin
conferinţe, reuniuni amicale, excursii colective s-a iniţiat o propagandă
intensă pPntru marele public în scopul protecţiei frumuseţilor şi monumentelor naturii.
In cadrul celor două secţii bănăţene a Turing Clubului României, un
accent deosebit s-a pus pe promovarea turismului şcolar, aceasta datorită faptului că la cîrma secţiilor bănăţene se găseau eminenţi profesori
ca Aurelian Piţu de la Liceul C. Brediceanu din Lugoj şi dr. Caius Lepa
de la Liceul pedagogic din Arad. Prof. A. Piţu a pledat mult pentru turismul şcolar în formarea şi educarea tinerei generaţii, conducînd cu
competenţă şi pasiune excursiile organizate cu elevii din Lugoj, la Poiana
Mărului, pe Scmenic, pe Retezat şi cu vaporul pe Defileul Dunării 85 .
Prof. dr. Caius Lepa declara: „ ... cred în turism ca mijloc de armonizare dintre efortul fizic şi psihic, de fortificare a caracterului şi limpezire a minţii. Turismul e şi o şcoală practică în natură, în care cartea
este înlocuită cu observaţia directă c:i tot ce poate interesa pentru cunoaştere sau numai ca pitoresc ce fascinează şi incintă sufletul" 86 .
Secţia Frăţia Munteană (Munţii Apuseni) a Turing Clubului României, întemeiată în anul 1927, a fuzionat în anul 1933 cu T.C.R., desfă
~urînd o activitate susţinută în colaborare cu cele două secţii ale T.C.R.,
Arad şi Banat. Cele trei secţii au stabilit o înţelegere cu privire la repartiţia teritoriilor de activitate turistică, de efectuare a unor marcaje
turistice 87 • Astfel secţiei Banat a T.C.R. ia revenit întreaga regiune a
munţilor Cernei, masivul Ţarcu-Godeanu, Munţii Poiana Ruscă, Munţii
Semenicului şi carstul bănăţean cu cele şase centre turistice: 1. Băile
Herculane, pentru Munţii Cernei; 2. Caransebeş; pentru Muntele Mic,
Tarcu şi Godeanu; 3. Lugoj pentru Munţii Poiana Ruscă; 4-5. Oraviţa
~i Reşiţa pentru carstul bănăţean şi Munţii Semenicului; 6. Orşova pentru
regiunea Defileului Dunării 88 •
Clubul turistic bănăţean (C.T.B.) din Caransebeş, a fost fondat 1:.1
16 martie 1935, ca asociaţie română turistică, sportivă şi educativă 89 .
La udunarea generală din 8 aprilie 1935 se adaugă, printre altele, că
această asociaţie avea 220 de membri, „toţi devotaţi gîndului de a dezvolta turismul în Banat" 90 •
In fruntea asociaţiei era dr. Isac Rădulescu, avocat, preşedintele ei,
~.;i ing. Pavel Goanţă, în calitate de vicepreşedinte. Împreună cu comitetul de conducere, format din şase membri şi-au propus să facă cit moi
<1rcesibil Munţii Banatului, tuturor acelora care doresc să-i străbată. In
articolul cinci al Statutului T.C.B.-ului (fig. 10) a fost definit astfel sco:ml asociaţiei: a) protecţia naturii şi dezvoltarea turismului ~i alpinismu:ui sub toate formele lor; b) îmbunătăţirea condiţiunilor de accensiuni
alpine; c) promovarea cPrcctărilor ştiinţifice a regiunilor noastre din punct
0

"
85

86
87

8
H
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p. 5.
90

V. Borda, I. Simion, op. cit., p. 174.
A. Piţu, Turismul scolar, în f-.'.T.R., X, 1943, p. IOG-110.
V. Borda, N. Simion, op. cil., p. 180.
Anuarul T.C.R., Secţia Frăţia Munteană, 1937, p. 151-152.
Ibidem, p. 140.
Statutul Clubului turistic bănăţean (în continuare C.T.B.), Caransebeş, 1935,
C.T.B., anul I, nr. 1, Caransebeş, 12 aprilie 1936, p. 4.
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91
92

I bidem, p. 5-6.
C.T.B., Organ de

informaţie

al Clubu l u i turistic
1936, p. 3.

Ca ran se beş , anu l I , nr. 1. Caransebeş, 12.IV,
93 T ribuna graniţei, Caran sebeş, 1 iuli e
94

95
96
97

bănăţean,

1935 , anu l II, nr. 9, p. 5.

I bidem.
I bidem.
România, a nu l II, nr. 4, 193 7, p. 30.
Tri buna grani ţei, Carans~beş, 1.VII.1935 , &nul li, nr. 9, p . .5.
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construirea unui drum carosabil la Muntele l\Iic, „operă măreaţă pentru
promovarea turismului ''!i 3 .
În sezonul de iarnă C.T.B. a orgunizat grandioase manifeslări publice,
agape, carnav0luri, b<iluri, la care Ll.U participat intelectualii de pe tot
cuJJrinsul D<;n~1tului. Cu ocazia acestor „baluri ale Banatului" 9 !l s-a editat „Caransebeşul turistic" (fig. 9), revistă „vie, în carne şi ozise, a C.T.B.ului pentru înveselirea călătorilor" (1936-1939) şi care „apare în carnaval, la balul C.T.B.-uluim 00 . Scopul principal al acestor manifestări era
de a atrage cît mai mulţi iubitori ai frumuseţilor naturii.
În iarna 1935-1936, s-a transmis săptămînal buletinul zăpezii de la
l\1untele Mic, preocupare cu reale consecinţe nu numai pentru turism 101 .
Membrii asociaţiei C.T.B. au fost preocupaţi îndeaproape de ocrotirea
monumentelor naturii în general şi a mediului înconjurător în special.
Astfel „comitetul a decis refacerea tuturor izvoarelor din munţii noştri
prin zidirea lor în piatră sau beton' 00 :!. Totodată s-a instalat un post de
pază pentru a proteja vînatul şi păstrăvii din zona Poiana Ruscă„ de-:oarece unii fără mustrare de conştiinţă ucid pînă la dispariţie păstrăvii
din apele noastre şi tot aşa fără să se gîndească la ziua de mîine" 103 .
În fiecare şedinţă a Comisiei Monumentelor Naturii, Clubul turistic
bănăţean şi-a trimis cîte un reprezentat care a participat la delimitarea
teritoriilor atribuite pentru amenajarea turistică a diferitelor societăţi;
adoptînd măsurile pentru protecţia monumentelor naturii în terenurile
străbătute de turişti, stabilind normele de marcaj 104 şi cele pentru publicarea hărţilor turistice 105 .
În anii premergători celui de al doilea război mondial, cu toate condiţiile deosebit de grele, asociaţia şi-a continuat activitatea cu acelaşi elan
al începuturilor activităţii de promovare a turismului. A perseverat pentru organizarea unor excursii pe Valea Jiului şi Valea Oltului, la Corcana şi prima excursie internaţională cu vaporul, la Belgrad (6-12 august
1937). La Cuntu s-a amenajat o casă de adăpost, „cabana Cuntu-Ţarcu",
inaugurată la 2 august 1936, ce putea adăposti peste 25 de excursionişti.
Cel dintîi concurs de schi a fost organizat pe Muntele l\1ic de C.T.B.
la 28 februarie 1937, cu o participare de 57 de concurenţi.
In vara anului 1936, membrii C.T.B.-ului au înălţat la poalele munţi
lor Poiana Ruscă, în locul numit „Şapte Izvoare", Monumentul turismului10f'I (fig. 12), o idee unicat, izvorîtă dintr-un sentiment-unicat, care
numai la poalele Carpaţilor a putut lua fiinţă 10 î. Prin acest gest simbolic, bănăţenii voiau să fie şi de data aceasta „tăt fruncea'' 108 . După cîte
ştim acest monument din apropierea Ruschiţei înălţat la altitudinea de
800 m, este unic în lume. Coloana de marmură înaltă de 3 m, printre
ns C.T.B., 1, I, Caransebeş, 12 aprilie 1936, p. 5.
99
10

Ibidem.

° Caransebeşul

turistic, 1, IV, Caransebeş, 4 februarie 1939, p. 1.
V. Borda, op. cit., p. 187.
C.T.B., 2, I, Caransebeş, 12 mai 1936, p. 4.
101 Ibidem, 1, I, 12 aprilie 1!136, p. 16.
101
F AS Caransebeş, fond Oficiul local de turism, dos. 2b, doc. 189.
105 Ibidem, doc. 199.
106
N. Doscănescu, Un monument în inima munţilor, în România pito1·eascil,
8.'56, V, 1976, R· 13.
107
V. Borda, op. cit., p. 187.
108
FAS Caransebeş, fond Oficiul local de turism Caransebeş, dos. 2b.
10 1
102
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brazii falnici şi stejarii bătrîni, a fost executată după planurile serviciului tehnic ale exploatării de marmoră Ruschiţa.
La 27 ianuarie 19'42, Clubul turistic bănăţean avea un efectiv de
250 membri, toţi peste 21 de ani, dintre aceştia 221 erau români, iar
restul 29, de alte naţionalităţi 109 .
După promulgarea Legii turismului din 29 februarie 1936, la Caranseţ>eş s-a înfiinţat Oficiul local de turism al staţiunii climaterice Caransebeş-Teiuş (8 mai 1936) 110 . Pe lingă acest oficiu a funcţionat Biroul de
arhitectură peisagistică, creat cu aprobarea Oficiului Naţional de Turism.
„Refacerea ţării, însănătoşirea şi înfrumuseţarea vieţii prin ridicarea
artei şi ştiinţei în ramura arhitecturii peisagistice care avea un viitor
strălucit, acesta este scopul nostru înainte de toate" se precizează în
statutul său. Acest atelier de arhitectură peisagistică a elaborat proiecte
pentru: 1) sistematizarea staţiunii turistice, climaterice şi balneare; 2) sistematizarea zonei verzi a oraşului cu staţiunea turistică, climaterică sau
balneară; 3) grădină cu sanatoriu sau casă de odihnă; 4) parc public de
odihnă activă, stadion etc. 111 . Aproape toate oraşele din Banat s-au raliat acestui oficiu pentru a întocmi proiecte de sistematizare a zonelor
verzi.
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 837/1948, publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 11 iunie 1948, asociaţia de turism „Clubul turistic bănăţean", ca de altfel toate asociaţiile turistice din ţară, au fost
dizolvate'. Bunw·ilc au fost atribuite Oficiului Naţional de Turism 112 . Din
11 iunie 1948, toate asociaţiile de turism din ţară şi-au încetat activitate-a, luînd fiinţă o singură asociaţie, Asociaţia Turismului Popular (A.T.P.),
avind ca ramuri: turism, campinguri şi alpinism 113 • Noua şi puternica
asociaţie de turism era unică în România, despre care Ion Vinţe, preşedin
tele ei spunea: „Înfiinţarea Asociaţiei Turismului Popular înseamnă pentru viaţa noastră turistică o cotitură importantă pe drumul nou care,
odată cu proclamarea Republicii Populare Române, a deschis întregului
popor muncitor posibilitatea exercitării dreptului de a se bucura din plin
dP toate comorile turistice ale ţării" 114 .
In luna august a anului 1948, existau în ţară mai multe filiale A.T.P.,
printre care şi în oraşc·le bănăţene Arad, Timişoara, Reşiţa, Lugoj.
S-au depus eforturi pentru ca turismul să cuprindă mase tot mai
largi de muncitori, un rol deosebit în promovarea mişcării turistice în
rindurile acestora avindu-l Confedera ţi a Generală a Muncii (8.G.M.)11 5 .
Preocuparea permanentă a C.G.M. în organizarea de excursii muncitoreşti, a dat posibilitate muncitorilor din toate ramurile de producţie să
se recreeze şi să-şi împrospăteze forţele în mijlocul naturii, la sfîrşitul
fiecărei săptămîni.

ce

In anul 1948, au beneficiat de excursii peste 25 OOO muncitori, ceea
C.G.1V1. a reuşit să atragă în mi~carea turistică de 24 de

înseamnă că

wi C.T.B., 2, I, 12 mai 1936, p. 6.
uo FAS Caransebeş, fond Oficiul local de turism Teiuş-Caransebeş, dos. 3.
Ibidem, dos. 2h.
V. Borda, op. cit., p. 239.
uJ Ibidem, p. 253.
114 Turismul popular, 1, II, 1950, p. 1.
115 Ibidem, 2, p. 3.
111
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ori mai mulţi oameni ai muncii, faţă de anul 1947 11 G. După un an, peste
80 OOO de oameni ai muncii din întreaga ţară au participat la mişcarea
turistică munci to re ască 117 •
•

•

•

Turismul era nu numai un mijloc de recreere plăcută în natură, de
cimentare a sentimentelor patriotice prin cunoaşterea şi îndrăgirea frumuseţilor cu care este hărăzit pămîntul României, ci şi ca un sport din
cele mai complexe 118 .
În concluzie putem afirma că evoluţia dezvoltării turismului pe meleagurile bănăţene a cunoscut următoarele etape:
a) Perioada cuprinsă pînă la mijlocul secolului al XIX-lea se caracterizează prin redescoperirea şi amenajarea staţiunii Băile Herculane (altitudinea 160 m), cunoscută încă de pe vremea romanilor. Pentru renumitele ape minerale, Buzi~ul este declarat localitate balneară începînd
cu anul 1819. În acest timp Banatul este străbătut de o serie de călători
străini, în marea lor majoritate naturalişti, fiind atraşi în primul rînd
de marea varietate peisagistică, a florei şi faunei acestui ţinut.
Cu ocazia nedeilor ce se desfăşurau sus pe plaiurile montane, într-un
„triplex confinium", se deplasau acolo mulţi locuitori ai aşezărilor de
la poalele munţilor, de pe toate văile ce îşi au obîrşia în masivul respectiv (Semenic sau Ţarcu-Godeanu).
b) ln a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Banat apar primele
asociaţii turistice: o filială la Timişoara a Societăţii carpatine ardelene
a turiştilor din Sibiu (1880), Societatea carpatină bănăţeană la Timişoara
(1892), iar la Caransebeş Clubul alpin al Banatului (1876).
La 1 aprilie 1895 şi-a început activitatea la Steirdorf „Staţiunea climaterică şi de vilegiatură, societate pe acţiuni". Aurora Banatului (fost
Sommerfrische) la altitudinea de 780 m era situată la 5 km de centrul
Aninei, pe Valea Terezia, în mijlocul unor păduri seculare de brad şi
fag. Staţiunea dispunea de un sanatoriu pentru cura bolnavilor de plă
mîni.
O altă staţiune climaterică din Munţii Aninei a fost cca de la lVIarila
(altitudinea 700 m) şi datează din anul 1870, situată în apropierea unor
păduri de brad, fiind frecventată în special de turiştii străini. Ea a fost
distrusă în anul 1918, iar în 19'33 se construieşte un modern sanatoriu.
Atît în prima cit şi în a doua jumătate a sec. al XIX-lea se mergea
la băi neorganizat. Staţiunile erau frecventate mai ales de localnicii din
satele apropiate, de negustori sau călători care erau în trecere prin aceste
locuri.
c) De la începutul secolului al XX-lea pînă în anul 1918, continuă
să se dezvolte staţiunile climaterice Aurora Banatului, Valea Minierilor
(Oraviţa); apar noi asociaţii turistice: Asociaţia de Turism „Reşiţa" (1911).
d) Perioada interbelică se caracterizează prin apariţia unor puternice asociaţii turistice în Banat: Wanderwogel la Reşiţa (1925), Secţia
turistică a Societăţii sportive a U. D. Reşiţa (1926), Asociaţia de Turism
117

Ibidem.

11 9

V. Borda, op. cit., p. 262.
1bidem, 4, p. 2.
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- „La drum", la Arad (1925), Filialele din Banat a Societăţii carpatine
ardelene din Cluj (1930), Asociaţia Turistică „Bănatul" din Oraviţa (1929),
Asociaţia ~Iuntele l\Iic (AMIC) din Timişoara (1934), Secţiile „Banat•• şi
„Arad" a Turing Clubului României (1935), Elubul turistic bănăţean din
Caransebeş (1935). Aceste asociaţii promovau drumeţia, cunoaşterea, ocrotirea şi păstrarea frumuseţilor naturii patriei noastre.
Tot în această perioadă apar noi staţiuni climaterice: Văliugul (Frantdorf) la altitudinea de 6-15 m, Gărîna (\Volfsberg) sau Sinaia-Banatului
cum a fost numită (atitudinea 1 OOO m), Brebu Nou (Weidental) cunoscută ca una dintre cele mai vechi staţiuni climaterice din Banat. Aceste
'-:taţiuni erau mult căutate de către schiori şi renumite pentru ospitalitatea locuitorilor. Gărina poseda un han cu restaurant şi case particulare
pentru cazare.
Staţiunea climakrică Văliug, a început să fie căutată încă din 1879,
iar în perioada inkrbelică a fo!-'t numită şi „Semmeringul românesc".
Staţiunea era recomandată pentru cură de ac>r şi tratarea anumitor afecţiuni ale sistemului nervos. Iată cîteva dintre distracţiile pe care le oferea staţiunea: popice, pescuit, băi în Bîrza\"a, plimbări în împrejurimi
la Prislop, l'\Iuntde Semcnic, Gărina, Vila Klauss, Barajul mare de la
I3rC'azova.
Alte staţiuni climaterice au luat fiinţă la Poiana Mărului în anul
1937, l'v1untele 1\Hc (altitudinea 500 m), Teiuş-Caransebeş (altitudinea
~20 m), Şuşara ling<"i SC1sca 1\1ontană, Dognecc>a. La Boc~a Montană (altillluinca 189 m) s-a amenajat „Sanatoriu Dr. Velicsek~• pentru hidroterapie şi cură de aer după modelul „Sanatoriului dr. Lehmann" din Drezda.
Staţiunea dispunea de un Oficiu local de cură şi turism, hotel, restaur<1nte, ştrand. Dintre staţiunile balneare apărute în 'această perioadă
amintim: Lipova (altitudine 138 m), Călacea (altitudinea 117 m), Bogda
(altitudine 169 m).
e) Perioada după 23 August 19-4.J este caracteristică tm ismului de
masă, iar odată cu înfiinţarea Asociatei Turismului Popular (1948) întregul popor muncitor din patria noastră se poate bucura de toate bogăţiile
~i frumuseţile naturii cu care a fost hărăzită ţara noastră.
MARTIN OLARU

L'HISTORIQUE DU TOURISME DE BANAT
(Resume)

Dans cet ouvrage sont presentees Ies debuts du mouvement touristique de
Banat, Ies principales associations touristique et unes de filiales des societes touristiques de Cluj ou Sibiu (Siebenbilrgischer Karpathenvereln 1880), (Erdely
Karpat Egyesillet - 1890). A Timişoara an a ete cree dans l'annee 1892 Ia societe
Sildungarischer Karpathenverein, qui entraine un grand public de Banat aux excursions montagneuses. Dans l/annee 1911 on a fonde a Reşiţa Asociaţiunea turis-

tică „Reşiţa".
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ete

fonde sur le territoire

d0 Banat: Wandcrvogcl
Reşiţa (1925), Secţia turistică a Societăţii sportive a U DRidui (1926), qu'edite une belle revue de tourisme „Reşiţa pitorească" (1934), Oficiul
de Turism a Reşiţa (1936), Asociaţia turistică „Bănatul" a Oraviţa (1929), Asociaţia
:'1untele Mic din Timişoara (AMIC), dans 1934, les sections BaMt et Arad de
„Turing Club Român" (1935) avec des filiales
Timişoara, Lugoj et Arad; Clubul
turistic bănăţean, a Caransebeş (1935). Les membres du cet club ont eleve pour
la premiere fois dans le monde Monumentul turismului (1936), situe au lieu nome

a

.. Şapte Izvoare" de montagnes Poiana Rusca.
Aussi, a Caransebeş on a ete cree Oficiul local de turism al staţiunii climaterice Caransebeş-Teiuş (1936) et a câte de cette association functionnait un Birou
ele arhitectură peisagistică.

A comencement de l'annee 1948 toutes Ies associations de tourisme ont cesse
leur activite, en formant une seule association; Asociaţia Turismului Popular.
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CURAŢIREA ŞI CONSERVAREA UNEI LAMPI

ELECTRICE DE MINER DE LA INCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA
In urmă cu aproape douăzeci de ani, în colecţia secţiei dC' mineritmetalurgie a Muzeului judeţean de istorie Reşiţa, a intrat o lampă de miner electrică prevăzută cu acumulatori, într-o stare bună de conservare 1 •
Confecţionată din tablă de alamă (80X70X180 mm)Z, lampa a fost
atacată de clorura de amoniu din bateria unei lămpi învecinate.
Coroziunea a cuprins trei părţi ale corpului lămpii (fig. 1), prezentîndu-se sub forma unei pete roşietice (cuprit) care a provocat „ciupituri"
(pitting) pc suprafaţa metalului1. Pata a fost înconjurată de oxizi de culoare verde-albastru 4 • În cazul culorii albastre este vorba de acţiunea sulfului din atmosferă, care prin combinaţie cu cuprul din alamă a dus la
formarea sulfatului de cupru cc a cristalizat la suprafaţă:>. Era necesară
o intervenţie cit mai grabnică pentru oprirea procesului de coroziune.
Pentru început lampa a fost demontată, carcasa sistemului de iluminat
dezlipită, după care lampa a fost imersată într-o soluţie de Complexon III
cu pH în jur de 10. Timp de două zile lampa a fost curăţită cu o perie cu
fire sintetice. O imersare îndelungată în soluţie nu era posibilă din cm1za
cositorului cu care era lipită lampa la îmbinări. Prin urmare, obiectul a
fost spălat sub jetul de apă a robinetului. Carcasa inferioară ca şi porţiu
nea plăcii din faţă a lămpii a necesitat un tratament cu hidroxid de so<liu
pC'ntru înlăturaroa stratului de cositor. Dacă carcasa a putut fi uşor curăţată printr-o imersie de trei zile şi perieri în soluţie de 100;0 hidroxid de
cu acumulatori de tipul „Triumph" fabricată la Viena. ln Bcinyaszati
reclamă pentru o lampă
foarte asemănătoare. Mulţumim şi pe această cale colegilor I. Popa, V. Zaherea
ca şi dr. Wollmann pentru informaţiile furnizate.
2
Nu intr:lm în detalii cu privire la lamp'.i, deoarece ea va face obiectul unui
studiu mai detailat din partea specialiştilor de la secţia de minerit-metalurgie.
3 Mihail l\Jihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor istorice,
Coroziune .~i anticoroziune, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 98; Maria Constantinescu, Protecţia anticorozivă a metalelor Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979, p. 58-60;
Maria Constantinescu, Teodora Badea, Coroziune şi protecţie anticorozivă, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 9; Elena Vermeşan, Irina Ionescu, Arnold Urscanu, Chiniie matalurgică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, fig. 11.1;
Angela Lupu, Maria Constantinescu, Iosif Drimuş, Inhibitori de coroziune pentru
protecţia metalelor, Ed. Tehnică, Run-.·eşti, l!J82. p. 44.
4 K. Holm, Konservierung rinC'r Grabplatte aus Messing-Bronze aus dem 14
Jahrhundert, în ArbC'itsblătter f ii.r Restauratoren, 1, 1974, Gruppe 2, p. 49.
5
E. Formigli, Die Bildung von Schichtpocken auf antiken Bronzen, în Arbeitsblătter fii.r Restauratoren, 1, 1975, Gruppe 2, p. 53.
1

Lampă

es Kohciszati Lapok, 24, XXXVI, Budapest, 1903, se face
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sodiu, placa a necesitat un timp mai îndelungat (6 zile), folosindu-se tampoane îmbibate cu o soluţie de 15-200/o de hidroxid de sodiu care erau
schimbate după uscare. Curăţirea chimică a fost combinată cu cea mecanică, răzuindu-se cu scalpelul stratul de cositor pînă ce acesta a dispărut.
în urma tratamentului cu Complexon III, produşii de coroziune au dispărut, nu însă şi urmele de pitting. Părţile componente (placa cu legături
electrice, carcasele, capacul) au fost periate cu o perie de bronz.
Cîrligul de agăţare din fier forjat a fost curăţat cu o soluţie de 200;0
<tcid fosforic cu inhibitor (urotropină) şi apoi fosfatat prin imersie scurtă
în ncid fosforic pur. Izolarea plăcii de alamă s-a efectuat prin aplicarea
unui strat de Revultex MR care după tratament a fost înlăturat iar placa
superioară (capac) din nou lustruită cu pîslă (fig. 2).
Pentru a înlătura atingerea cîrligului de capac, pînă la expunere, cîrligul a fost prevăzut cu un manşon de plastic (fig. 3).
Pentru deschiderea-închiderea capacului s-a executat o cheie din tablă
care a fost alămită ca şi corpul lămpii 6 în următoarea baie de alămire 7 :
Cu C"-~
Zn O
::\CI C>J

30 g/l
8 g/l
63 g 1

Temperatura pînă la 40°C
Densitatea de curent 1 A/dm 2
Tensiunea 3,5 V
pH 10,5 ... 11,5.

ln urma băii de alămire, coroziunea de tip pitting n-a dispărut, dar s-a
atenuat mult<i.
Conservarea s-a făcut prin aplicarea unui strat de lac incolor, prin
imersie, după încercarea lămpii (fig. 4).
Pentru evitarea apariţiei unor noi procese de coroziune obiectul se va
păstra la o UR de 45-550/0 , fără acumulator în interior, manipulîndu-se
cu mîna protejată!).
ŞTEFAN CADARIU

REINIGUNG UND KONSERVIERUG EINER ELEKTRISCHEN
GRUBENLAMPE VOM ANFANG DES 20 JAHRHUNDERT

\"or d\•:a ~() J<:ibrl'n r~ing in dic Samrnlung BerglJau-Mctallurgie cine C'!cktrische
Crubenlampe ein, die relativ gut konserviert war, ohne abcr funktionstilchtig zu
s<'i n. Bei der Lagerung befand sie sich neben einer anderen elektrischen Lampc
_il"1!' f.'.C'ren Datu ms, die noch eine Batterie enthielt. Das hier enthaltcne Arnmoniumchk·rid hat mit der Zeit auch die ăltere Grubenlampe angegriffcn.
c Mulţumim şi pe această cale tov. ing.

II. Kaiser pentru sprijinul acordat la
de lucru.
7
L. Onciu, E. Grilnwald, Galvanotehnica, Ed. Ştiinţific5. şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1980, p. 502.
8
I. Kor6di, Restaurarea şi conservarea obiectelor ele metal la Muzeul ele istorie Cluj, în Revista Muzeelor, 1, 196G, p. 59.

;1: castă fază
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Die Aufgabe des Verfassers bestand darin, diesen Korrosionprozess zu stoppen,
wenn schon die Beseitigung der Folgen nicht zur Gănze moglich war.
Der Korrosionprozess hatte drei der Flăchen der Lampe erfasst und erschien
als r5tlicher Fleck (Kuprit) der ins Metall als pitting Erscheinung eindrang und
sich im Folgenden in Form eines grosseren griinlichen Flecks mit verschiedenen
Nuancen verlor (Kupfer-Chlorid = Nantokit). Der Korrosionsprozess stand auch unter
dem Einfluss des Schwefelgehalts der Atmosphăre. Wir beschlossen, die Lampe
ausereinanderzunehmen und die Bestandteile einzeln zu reinigen.
Zuerst wurde das Gehăusse des Leuchtsystems 1osgel0st, das zusammen mit
den restlichen Bestandteilen in Komplexon III getaucht wurde, dessen pH Gehalt
etwa bei 10 Iag. Zwei tage lang wurde von Zeit zu Zeit auch nachgebiirstet. Die
zwei Schrauben, welche die Ebonitplatte mit Polen und dem elektrischen Leitungen
fixierten, wurden dann entfernt.
Ein Hingeres Eintauchen in Kompkxon III war nicht geraten, weil die ZinnlOte
angegriffen worden wăre. Das zusătzliche Zinn wurde zu Beginn abgeschabt, sowohl
vom Gehause als auch von den unteren Teilen, Letztere wurden mit 10% Natriumhydroxid behandelt, um dass Zinn vollstăndig zu entfernen. Nach der Behandlung
mit Komplexon III sah man die Spuren der Korrosion deutlich. Deshalb wendeten
wir eine Galvanisierung an (Messing wurde aufgetragen). wodurch der grosse
Fleck verschwand, nicht aber die spuren des pitting, die bloss verdeckt wurden.
Der Hacken aus Sfhmiedeisen wurde mit einer 20% Phosphorsăurelosung
gereinigt, dem Urotropiry beigeftigt war, a]s Inhibitor, wobei der Deckel mit Nitrolack bedeckt wurde, in der !\ăhL· des Verschlusses aber mit Revultex MR. Zum
Verschluss wurde ein SchlGsc;e n3ch,::emacht, der ebenfalls mit Messing Gberzogen
wurde. Zur Konservierung wurde der Gegenstand zur Giinze mit farblosem Nitrolack eingelassen.
Die Funklionsprobe wurde mittels einer 9V-Batterie und eine 6V-Lampe
vorgenommen. Der Oberteil des Gehiiuses wurde mit Schutzglas verschen.
Um eine neuerlichc Korrosion an den sich reibC'ndc>n Stellen zu vermeiden
(am Hacken vor allem) wurden diese mit Plaste uberzogC'n, die im Falie einer
Ausstellung entfernt wird.
Der Gegenstand wird im Depot bei einer Luftfeuchtigkeit unter 40% aufbewahrt, ohne von anderen Gegenstănden beruhrt zu werden und auf alle Fălie
ohne Batterie.
Abschlic>ssc>nr dankt der Verfasser Dr. V. Wollmann, I. Voina und Dipl. Ing. H.
Kaiser for die Untesti.itzung.
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ALICE SZ. BURGER,
Late Roman money circUJlation in South Pannonia
Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, 1981, 231 p.
Cunoscută specialiştilor

romani prin studii competente de numismatică1, cercetătoarea maghiară Alice Sz. Burger reia, prin prezentul volum,
apărut în seria Regeszeti Fi.izetek, ser. II. no. 22, cîteva probleme privind
circulaţia monetară din secolul IV în sudul Panoniei2.
Prezentată într-o limbă de largă circulaţie (traducere engleză asigurată
de Vera Gathy), lucrarea este structurată în modul următor: introducere: I. Metode şi analize; II. Faze; III. Ateliere; IV. Studiul circulaţiei
nwnetare din diferite aşezări din sudul Panoniei; V. Circulaţia monetară
romană tîrzie din sudul Panoniei; VI. Cronologie: Rezumat: Bibliografie:

Abrevieri: Index: Lista

ilustraţiilor.

ln paginile introductive, autoarea menţionează că perioada la care se
este cuprinsă între anii 324-378 şi că în analiza statistică, bazată
pc programul calculatorului CDC 3300, computer al Academiei Ungare
de Ştiinţe, a dispus de 18 264 de monede repartizate: tezaure - 15 289;
aşezări 1 585; morminte - 1 390. Acest vast material numismatic este
urmărit în cadrul a trei faze: A 324-364; B - 364-375; C - 385-

referă

379.

Opc·rînd cu abrevieri ale împăraţilor, atelierelor şi localităţilor de descoperire precum şi cu parametri ca: împărat, interval-timp, aşezare, ate1il'r, avers, oficină, sigle de emisiune (numai pentru fazele tîrzii), Alice
Sz. Burger ordonează matematic problematica. După prezentarea tabelelor '->tatisticC', sînt discutate în cadrul fiecărei faze şi subfazc de pildă:
Li. :}24/330; lb. 330/335; le. 335/337; 2a. 337/341; 2b. 341/346 etc. precum
~i a fiecărui emisiuni din secolul IV, caracteristicile masei monetare desC'OplTi tă atît în tezaure cît şi în aşezări şi morminte. Cu acest prilej, este
rc>amintit contextul politico-economic al Imperiului roman tîrziu, încadrînd
8stfel circulaţia monetară panonică în fenomenul economic al lumii rom;mc. Se are, de asemenea, în vedere, ponderea diferitelor ateliere ca ~i
a tipurilor de revers în compoziţia tezaurelor (Perbal, Arpas, Ocsod, l\L:1

Cit5.m, citeva din studiile care ne-au stat la

îndemînă:

Alice Sz. Burger,

f'. F'lilep în FA, XXXII, 1981, p. 179-188; Alice Sz. Burger, în FA, XXXI, 1980,
p.

77-130.

2 Pentru circulaţia monetară din Panonia, vezi printre altele: E. J6nas, în N K,
XXXII-XXXIII, 1933-1934, p. 3-28; B. Sey Katalin, în NK, LX-LXI, 1961196~. p. 29-48; M. AlfOldi, în JNG, XIII, 1963, p. 75-104: B. Sey Katalin, în FA,
XVI, 1964, p. 63-77; S. Soproni, în FA, XX, 1969, p. 69-79; D. Gabler, în Af, 2,
197!1, p. 2:32-239.
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rok etc.) sau în cadrul descoperirilor din aşezări (Sopianae - Pecs, Tricciana - Sagvar). Totodată, autoarea atrage atenţia asupra evoluţiei nominalului şi repartizării lui în masa monetară descoperită în sudul Panoniei. In încheierea fiecărei faze, Alice Sz. Burger reia prezentarea statistică a descoperirilor pe împăraţi-emitenţi şi în cadrul fiecărui context de
descoperire.
Capitolele IV şi V prilejuiesc autoarei ample concluzii privind circulaţia monetară din Panonia sudică, fără a neglija şi aspectele iconografice
ale monedelor emise în secolul IV (p. 152). Pentru perioada 330-335, în
Panonia, ponderea cea mai mare o deţin atelierele estice, iar pentru perioada 324-346 se poate contura o medie anuală de 30 de piese. C~
această ocazie, se fac precizări asupra numărului de tipuri de revers, pentru perioada 324-346 fiind caracteristice 19 tipuri, iar tipul Fel Temp
Reparatio este reprezentat în Panonia prin 11 variante. Referitor la activitatea atelierelor, se apreciază că volumul cel mui mare de piese emise
de Siscia aparţine perioadei 349-352.
Discutînd descoperirile aparţinînd unor contexte diferite de descoperire, Alice Sz. Burger atrngP atenţia asupra faptului că monedele <·mise de
Graţian apar des în aşezări (210/0 ) sau referindu-se la frecvenţa tipurilor
de revers, autoarea precizează că Gloria Romanorum şi Securitas Rei puplicae nu par în aceeaşi proporţie (p. 152).
Faza C (375-378) este reprezentată doar prin 106 de piese, cu o medie
anuală de 35 de monede, nefiind semnalat nici un exemplar descoperit în
morminte. Slăbirea circulaţiei monetare este de altfel resimţită în toate
provinciile romane de pe teritoriul actual al Ungariei: Pannonia Prima,
Pannonia Secunda, Valeria precum şi în barbaricum (p. 153).
In incheierPa comentariilor, autoarl'a maghiară aduce cîteva precizări,
rezultat al concluziilor privind circulaţia monetară a secolului IV in sudul
Panoniei, prl'cizări carl' meri tă să fie n·ţinute şi în cercc>tarea materialului numismatic roman tirziu din alte zone:
1. Există o diferenţă între circulaţia monetară a tipurilor individuale
din aşezări.
2. Circulaţia monetară din aşezări este influenţată de: a. perioada cuprinsă în discuţie; b. destinaţia cantităţii de monede; c. aşezarea geografică a aşPzării în cadrul reţelei de drumuri.
3. Administraţia locală a aşezărilor nu influenţează circulaţia monetară.

4. Pentru fiecarP fază, condiţiile economice şi istorice ale Imperiului
ale provinciei trebuie luate în considerare în mod complex.
5. Circulaţia monetară a întregii perioade este dirijată şi reglată de administraţia imperială în concordanţă cu nevoile specifice ale fiecărei
situaţii istorico-economice.
Ilustraţiile, cuprinzînd tabele statistice complexe, hărţi localizînd numeroasele descoperiri din Panonia, realizate de Lia Bogdandy, completează volumul prezentat.
Deosebit de utilă, lucrarea semnată de Alice Sz. Burger reprezintă un
cîştig al cercetării numismatice maghiare.
cît

şi

DANA BALANESCU
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ION DONOIU,
Efigii feminine pe monedele romane, Editura Sport-Turism
Bubureşti, 1983, 126 p., 148 figuri alb-negru, 12 figuri color
Aflat la cel de-al doilea volum1, Ion Donoiu, pasionat colecţionur şi
vechi membru al Societăţii Numismatice Române, încearcă şi reuşeşte să
analizeze într-un mod destul de elevat arta monetară romană. Lucrarea,
prefaţată de regretatul poet Nichita Stănescu, membru de onoare al Societăţii Numi~matice române, cuprinde efigii feminine, reprezentînd zeiţe,
simboluri şi precepte morale, idealuri caracteriale şi fizice precum şi împărătesc sau membre ale familiei imperiale.
Capitolul introductiv Argument îi dă prilejul autorului să prezinte
succint rolul jucat de monedă în istoria societăţii romane, evoluţia artei
gravorilor monetari în timpul Republicii şi a Imperiului roman, o scurtă
trecere în revistă a panteonului roman şi, în sfîrşit, cîteva elemente esenţiale ale tehnicii şi sistemului monetar roman.
Prima parte a lucrării include efigiile feminine din timpul Republicii,
personificări de oraşe şi provincii, însoţite de comentarii docume;ntate.
Autorul conchide că arta monetară din această perioadă este rezultatul
unei fuziuni dintre arta monetară elenă idealizantă şi cea etruscă realistil (p. 1G).
Partea a doua a volumului cuprinde o suită de portrete feminine imperiale, începînd cu Livia şi încheind cu Honoria, prezentarea acestora
urmărind să evidenţieze trăsăturile fizionomice şi particularităţile psihice
individuale şi să surprindă în acelaşi timp stilul şi talentul gravorilor precum şi evoluţia coafurii, costumului şi bijuteriei de-a lungul timpului.
Notele biografice care însoţesc portretele sînt menite să sublinieze rolul
jucat de aceste personaje în istoria Imperiului roman.
Volumul se încheie cu o listă completă a efigiilor monetare feminine
imperiale şi o bibliografie selectivă, în care cele mai recente apariţii editol·i;dc' ele nn11ismutică ~i cataloagele moderne ocupă o rondere ir.semnată.

Ilustraţiile alb-negru şi color, executate chiar de autor, denotînd o
înaltă tehnică fotografică şi gust artistic, sînt însoţite de descrierea monedei şi de unele elemente t0hnice specifice catalogării acestui gen de
piesă. Se cuvine să sugerăm că era util ca toate aceste descrieri să conţină datele necesare unui catalog modern, iar trimiterile la lucrările de
specialitate să cuprindă atît anul cît şi atelierul de emitere.
1
rE'~ti.

Ion Donoiu, Monede daco-getice şi efigii romane, Editura Militară, Buculfl80.
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1\ierită să menţionăm condiţiile tehnice deosebit de bune, asigurate
de Editura Sport-turism precum şi girul ştiinţific al unor cunoscuţi cercetători: Gh. Poenaru-Bordea, Octavian Eliescu, Constanţa Ştirbu şi Mihai
Gramatopol.
Cartea lui Ion Donoiu dobîndeşte o dublă semnificaţie: o valoroasă
iniţiativă editorială, care valorifică eforturile de cunoaştere a esteticii monetare2, precum şi un instrument de lucru destul de util pentru studiul
monedei, preţioasă mărturie pentru atestarea dezvoltării economice, social-politice şi artistice a societăţii.
Pe de altă parte, dorim să relevăm că această apariţie editorială se
impune ca un adevărat omagiu adus Societăţii Numismatice Române,
ajunsă, la sfîrşitul anului 1983, la 8 decenii de activi ta te.

DANA BALANESCU

Ibidem; vezi 'In acest sens volumul de studii apărut in urma celui de-al
XV-iea Congres mondial de istorie, La numismatique, source de l'histoire de l'art
et de l'histoire des idees, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981.
2
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BIBLIOGRAFIE Cîteva

e

„BANATICA", I (1971) -

VII (1983)

precizări

Această

lucrare este o descriere bibliografică a întregului material
publicat în cele şapte volume, apărute pînă acum, ale revistei BANATICA,
editată de Muzeul Judeţean de Istorie Caraş-Severin din Reşiţa, începînd
din anul 1971.
• Potrivit caracteristicilor de conţinut, studiile şi articolele încorporate în lucrarea de faţă au fost grupate în cinci secţiuni, corespunzătoare,
îndeobşte, structurării revistei de mai sus.
Dispunerea materialului este făcută alfabetic pe autori, în cadrul

e

fiecărei secţiuni.

• In cazul existenţei mai multor titluri aparţinînd aceluiaşi autor,
s-a aplicat criteriul cronologic. Acelaşi criteriu s-a utilizat la fiecare autor şi atunci cînd studiile respective au fost publicate în colaborare.
• In cazul studiilor publicate de doi sau mai mulţi autori, titlul articolului respectiv se menţionează, aici, doar o singură dată, la primul dintre semnatari.
e Pentru o mai largă accesibilitate informativă, titlul articolelor a
fost menţionat, în paranteză, şi într-o limbă străină (conform traducerii
făcute de autorul respectiv).
• In finalul bibliografiei este prezentat indicele alfabetic, consultarea
sa facilitînd descoperirea operativă a autorilor de titluri.

PETRU CALIN

I

ISTORIE VECHE

ŞI

ARHEOLOGIE

Dana; Lazarovici, Gh., Consideraţii privind tipologia şi
evoluţia vaselor-capac din cultura Vinca, descoperiri din „Clisura
Dunării" (Considerations sur la typologie et l'evolution des couvercles de la culture Vinca - decouvertes de „Clisura Dunării"), V,
1979, p. 17-25.
2 Bălănescu, Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului - II (Decouvertes monetaires de Sud de Banat - II), VI, 1981, p. 147-151.
3 Bălănescu, Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului - III
(Decouvertes monetaire de Sud de Banat - III), VII, 1983, p. 235.

1

Bălănescu,
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P.

Călin
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p. 423-428.
Zaherea, Vasile; Leu, Valeriu, I. E. Ţieranu luptător pentru emanciparea naţionnlă (I. E. Ţieranu - a fighter for the National Emancipation), V, 1979, p. 367-372.
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189 Zaherea, 1\1. Vusile, Acţiuni revendicative ole ţăranilor coraş-severi
neni pentru pilmînt, 1918-1921 ( Actions rpvendicatives des puy.rnns
du departement Curaş-Severin pour terre, 1918-1921), VI, 1981, p.
325-339.
190 Zinveliu, Emil; Ciulei, Gh. Gheorghe, l\T omente din lupta closei muncitoare din judeţul Caraş-Severin oglindite în clocumen[e juridice
(Moments ele la lutte de la classe ouvriere du dc5pcirtement Coraş
Severin refletes dcms des docnrrients juricliques), VI, 1981, p. 359362.
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191 Bârscscu, Alexandru, Nicolae IorgCT - călător în Bcmat (Nicolae Iorga - seine Besuche im Bancit), I, 1971, 373--382.
192 Bocşan, Nicolae; Gyemant, Ladis1au, Aspecte ale luptei culturale şi
politice a românilor bănăţeni în primu jwnătate o secolului Cil XIX-Zea
(Aspects of the roumanian's cultural ancl political struggle in Banat in
the first half of the, XIX-th century), I, 1971, p. 345-~362.
19"3 Bocşan, Nicolae, Polemica lui Domc1schin Bojinca şi Eftimie Murgu
cu Sava Tăkăly (Damcrschin Bojinca's uncl Eftimie l\!lurgu's Polemik
mit Sciva Tăkăly), II, 1971, 363-382.
194 Bocşan, Nicolae, Contribuţii la bibliografia literciturii române din
Banat în epoca luminilor (Beitrage zur Bibliogrc1phie des rumănischen
Schrifttums aus dem Bcmut im Aufklărungszeitcilter),
IV, 1977,
p. 483-494.
195 Boruga, Elena, Aspecte din activitutea de publicist a lui Trniun Vuia
(Aspects de l'activitc5 dn publiciste de TraiCLn Vuia), IV, ID77, p. 507-519.
196 Călin, Petru, Repere privind activitc1tea repertorictlă et Tecitrului ele
Stat din Reşiţei, în exercitarea misiunii sale ideologice şi artisticr
( Reperes concernant l'activite de repertolre du Theâtre d' Etat de
Reşiţa, en accomplissement sa mission iclc5ologique et artistique), VII,
1983, p. 457.
197 Cicală, Ion, Zillrul „Drcipelul" - f C1ctor cictiv în mişcarea naţioncrlă a
românilor bănăţeni (Das Tageblatt „Drapelul" - aktiver Faktor in cler
nationalen Freiheitsbewegung cler Betnater Rumănien), I, 1971,
p. 393-412.
198 Deleanu, Mihail, „Ludimc1gister", prima revistă pedagogică la Reşiţa
(„Ludimagister", la premiere revue pedc1gogique a ReşiţCT), III, 1975,
p. 317-327.
199 Dudaş, Florian, Cărţi vechi roniâneşti clin Ţara Haţegului în lumina
catalogului lui Ştefan Moldovan - 1857 (Anciens livres roumains
ele Ţara Hc1ţegului dans la lumiere du cc1tc1logue de Stepcm Moldovcm,
1857), V, 1979, p. 484-510.
200 FPnaşan, Costin, Un copist br1năţeun clin n doua jumătate a secolului
cil XV 11/-lea ( Ein Bcmctter Kopist c1w; cler zweiten !Iăl.fte des XV II I
jhr.), I, 1971, p. 349-3Gl.
~Wl Grecu, Doina, Un munu.w·ris clin JJunut rle lu începutul secolitlui ul
https://biblioteca-digitala.ro

202
203
204

205
206
207

208
209

210

211
212

213

214
215

216

XIX-Zea (Un manuscrit du Banat du debut du XIX-e siecle), II, 1973,
p. 325-343.
Hillinger, Nicolae, Consideraţii asupra activităţilor învăţătorului Iosif
Olariu (Considerntions sZLr l'activite de l'instituteur Iosif Olariu), V,
1979, p. 527-530.
Hillinger, Nicolae, File din istoria unei şcoli bicentenare (Pages de
l'histoire d'101e ecole bice11te11c1ire)~ VII, 1983, p. 427.
Kakucs, Lajo~. Unele informaţii de arhivc1 privind cercetările arheologice efectuote în Banat intre 1872-1918 (Einige Archivauskilnfte
uber die icăhr<.>nd cler Zeit 1R72-191R im Banat vorgenonimenen archaologiscl1c>11 .·lusgrabungen), IV, 1977, p. 4 71-478.
Lăptoiu, Negoiţă, Din corespondenţa pictorului bănăţean Nicolae Popescu către Timotei Ci pariu (De la coresspondance du peintre Nicolae
Popescu du Hmwt nvec Timotei Cipariu), IV, 1977, p. 495-505.
Lăptoiu, Negoiţă, Un mure cminwtur şi precursor: pictorul Nicolae
Popescu ( Ein groser A nrc>ger mul Vorgăngcr: Nicolae Popescu), V,
1979, p. 519-52l1.
Leu, Valeriu. lj11 mwwsc:ris nm1â1lcsc inedit in prima jumătate a
secolului al XV ll/-lea (Un 11u.muscrit. roumain inedit de la premiere
moitie du XVIII-e sic"cle). IV. l!l77. p. -179-481.
Ll'U, Valeriu; Bistrcanu, 1\urcl, Circulaţia ccirţii româneşti în Valea
Almăjului pinc1 in 18·10 (La circulat ion du livre roumain dans la Vallee
d'Alnui_j }usqtL'cm 18-JO), V, 1979, p. -167-483.
Leu, Valeriu, Un jilţ şi o straml dublă brincoveneşti d<.>scoperite la
Calina - jud. Curaş-Severin (Deu.r pieces sculptees de l'epoque de
Brincovecmu cfrcr11ll"<Ttes i1 Culi11<1, cfrp. Cnrcr:--Severin), VI, 1981,
p. 381-387.
Leu, Valeriu; Voin;1, Jun, J)rm/1 fuls11ri ulc tipogrnfiei de la Blaj semncilnte in .iml<'ţul Cm <l-~-SC'i.:<'ri12 ( /Jcu.r Jmu· ele la t.ypogruplzie de Blaj
.tignal~s dwis le dc!p. Cnrc1.~-Se1·(.,.i11), VI. l~J81, p. 3fi9-393.
Leu, Valeriu; Zaberca, Vasill·, Un dasccll bă1u1ţean la cumpăna de
veacuri - Ion Simll, 18-J.J-1!123 (Un mllître d'ecole de Banat a la
balance des deu.r si~des - Iun Simu, 1844-1923), VII, 1983, p. 433.
l\1atei, Ştef an, Cîteva consideraţii privind arhitectura romanică în
Banat ( Einige Bemerkungen zur romanischen Bauweise im Banat),
II, 1973, p. 311-319.
Mioc, Damaschin, Jnsemnătutea cronicii româneşti a lui Gheorghe
Brancovici. Date din manuscris inedite ( L'i1nportance de la chronique
rounwine de Glzeorglie Brancovici. Dates de manuscrits inedits), VII,
1983, p. 397.
Naghi, Gheorghe, Din corespondenţa lui C. Daicoviciu, privitoare la
ziarul „Dreptntea", (Autours de la correspondcmce de C. Daicoviciu
regardant le journal ,,Dreptatea"), V, 1979, p. 531-535.
Oprinescu, Adriana, Cîteva consideraţii asupra bisericii-monument
de la Teregova - jud. Caraş-Severin (Considerations sur l'eglisemonument historique de Teregovu, dep. Caraş-Severin), VI, 1981,
p. 397-404.
Oprinescu, Adriana, Elemente laice in pictura religioasă din Banat
(Elements laique dans la peinture religieuse de Banat), VII, 1983.
p. 409.
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217 Popa, Ion; Zaberca, Vasile, „Cartea de aur" a Teatrului din Oraviţa
(„Le livre d'or" du Theâtre d'Oraviţa), VII, 1983, p. 447.
218 Pavel, Teodor, Activitatea „Asociaţiei Naţionale Arădene" în spriji-

nul învăţămîntului românesc din Banot şi Crişana (Der „Nationale
Arader Verein" ols Unterstiltzer des rumănischen Unterrichts aus dem
Banat und der Crişana, 1862-1918), I, 1971, p. 393-412.
219 Ploeşteanu, Grigore, 1Yoi mărturii şi precizări privind biografia şi activitatea lui Simeon Mangiuca (Des nouvellcs preuves et precisations
concernant la biogrctphie et l'activite de Simeon Mangiuca), VI, 1981,
p. 405-428.
220 Popa, Mircea, Încercarl'a lui Andrei ŞCtguna de a edita un ziar la
Arad sau TimişoCtra în 1849 (L'essai de Andre Şaguna d'editer lln
journal a ArCtd ou â Timişoara en 1849), III, 1975, p. 311-315.
221 Popa, Mircea, Jlwninistul bănăţeCtn: Grigore Obradovici - 1771-1847
(L'adepte de l'illuminisme de Banat: Grigore Obraclovici, 1771-1847),
V, 1979, p. 511-518.
222 Radosav, Doru, Un tratat necunoscut al lui Gabriel Ivul (Un traite
inconnu de Gabriel Ivul), II, 1973, p. 321-324.
223 Săcară, Nicolae, Donjonul de la Turnu Ruieni - jud. Caraş-Severin
(Der Turrn von 'Turnu-Ruieni), III, 1975, p. 303-309.
224 Ţigu, Gh. Viorel; Feneşan, Costin; Buzilă, Adriana, Biserica ortodoxă
română din Lipova (Die rumănisclze orthodoxe Kirche aus Lipova),
I, 1971, p. 353-372.
225 VeJescu, Oliver, Activitatea pictorului bănăţean Gheorghe Baba în
Oltenia (L'activite du peintre banatois Gheorghe Baba en Oltenie),
nr, 1975, p. 327-332.

V

CRONICI, REPERTORII, CONSERVARE, BIBLIOGRAFU
ŞI RECENZII
226 Albu, Ion, File din istoria localităţii Gherteniş 227
228
229

230
231

jud. Caraş-Severin
dep. Caraş-Severin),

(Pages de l'histoire de la commune Gherteniş V, 1979, p. 547-552.
Albu, Ion, Berzovia - File de istorie (Berzovia - pages de l'histoire),
VI, 1981, p. 471-475.
Bălănescu, Danu.; Chiţescu, Maria; Marcu Mariana; Gh. Poenaru-Bordea, Monedele de aur - argint din colecţia Muzeului judeţean Braşov, Cumidava, XI, 3, Braşov, 1978 (recenzie) VI, 1981, p. 498-499.
Bălănescu, Dana; Chirilă, Eugen; Gudea, Nicolae; Lctzăr, Valeriu;
Andrei, Zrinyi, „Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeul judeţean Mureş", Tîrgu Mureş, 1980 (recenzie), VI, 1981, p. 499-500.
Bălăncscu Dana; Ion Donoiu, Efigii femenine pe monedele romane,
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983, 126 p. 118, fig. alb-negru.
12 figuri color [recenzie], VII, 19B:l, p. 5-ll.
Bălănescu, Dana; Alice Sz. Burger, Late Roman meney circulation
in South Pcmnonia. Mugyar Nemzeti l\1uzemn. Budopesta, 1981,
231 p., (n·cc·nzi• ·), V I f. I ~Jf.l:~. p 5;rn
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232 Bozu, Ovidiu, Lăpuşnicel - Cetate, IV, 1977, p. 455.
233 Bozu, O\·idiu: Săcărin, Caius, O expediţie arheologică in Valea Almă
jului. Realizllri şi perspective, V, 1979, p. 553-558.
234 Buzan, Ion, Conservarea unor monumente istorice in judeţul Caraş
Sevcrin, V, 1979, p. 559-565.
235 Buzan, Ion, Studii şi cornunicări de etnografie-istorie, vol. II, Caransebeş, 1977 (recenzie), V, 1979, p. 569-571.
236 Cădariu, Ştdan. Curăţirea şi re.'-f <mrarea ceramicii i11cr1Lstat<>, VI,
I 981. r. -t67--t7o.
237 Cădariu. Ştf'fan, C::uiţiren .~i consen:ur<:'a unei Wmpi electrice de minier el<> ln incep1ltul secolului ol XIX-lea (Reinigung und K.onservierung einer elektrisc'1en. Grubenlmnpe t·om Anfang des 20 Jah.), VII,
198:3, p. 535.
238 Comitetul dl' n·dctctil', /n m<:'nwrium .·\cad. C. Daicoviciu, II, 1973,
p. -i57--161.
2:rn Comitl'lul dl· n·dacţie, Prnf. Octavicm H<Luţ la 60 de ani (omagiu a11iversC1r), VI, UIHI. p. 505-506.
2-lO Comşa, Eugen, :\şe:orea neolit iC'ii de? la Liztbcova, V, 1979, p. 537539.
241 DPh·anu, Miimii, Tipclrit uri cciruş-severinene, 1968-197 2, II, 1973,
p. -l-15-456.
:!-12 Drilgomir, Ion. J\'oi cfrscoperiri nr/1eologice i11 lwturul localităţilor
Gornea şi Sicl1ei:iţn (jud. Coraş-Severin), VI, 1981, p. 463-466.
24J GudC"ll, Nicolae·. Dut<:' noi despre cc1strul roman, de la Pojejena, JIT,
I 975. p. :3:n-:J.1:J.
2·H Gudc·a, :\ico);ll'; Bozu. O., Po_jejC'1w-\'ia Hogclunovici, IV, 1977, p. 435436.
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24 7
248

249

250
251
252
253

Gumă, ~I; Gumă, ;\'; J>drc1Yszky, H., Vulea Timişului-Hovi1U1,
IV,
1~ITi, p. '134-435.
Gumă, l\larian: Sebc1sticm Morirtz, „Contribuţii arheologice la istoria
tracilor timpurii" /, (epoca bronzului în spaţiul carpato-balcanic),
Ed. Academiei R.S.U.., Biblioteca de arheologie XXXI\!, Bucureşti,
1978 (recenzie), V, 1979, p. 571-574.
Gumă, l\larian: XXX „Die Hallstattkultur", Bericht liber clas Symposium in Stey, HIBO, Linz, 1981 (recenzie), VI, 1981, p. 489-495.
Gurnă, l\farian: Dragmi, Popovic „Keramika starijeg gvozdenog doba
u Stremu". Fontes Archeologicl Jugoslaviae, IV, Beograd, 1981, (recenzie) VI. 1981, p. 495-498.
IaroslaYschi, Eugen, O villa rustica la Caransebeş, III, 1975, p. 355363.
1
Ioniţă, Vasile, ·" ume topice din Reşiţa, II, 1973, p. 417-421.
Ioniţă, Vasile, Toponime slave în Valea Bîrzavei, III, 197.5, p. 379397.
Ioniţă, Vasile, /<lentif icoreo pc bazC1 toponimiei artuale a unor aşezări
dispărute, IV, 1977, p. 463-4 70.
Lazarovici, Gh.; Uzum, J.; Gumă, M., Gornea-Liubcova, IV, 1977,
p. 433
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254 Lazarovici, Gh.; Uzum, I., Cuptoare - Sfogea, IV, 1977, p. 434.
255 Lazarovici, Gh.; John, L„ Bintliff, „Natural Environment and Human
settlement in Prehistoric Greece" (apărută în British Archeological
Reports, Supplementary Series, 23 două volume, 1977, (recenzie),
V, 1979, p. 574-575.
256 Valeriu, Leu: Costin, Feneşan, „Documente medievale bănăţene 14401653". Editurn Facla, Timişoara, 1981 (recenzie), VI, 1981, p. 501502.
257 lVIoise, Emil: XXX „Cc1raş-Severin", monografie, Editura SportTurism, Bucureşti, 1981, (recenzie), VI, 1981, p. 503-504.
258 Moroz-Pop, l\faria, Aşezarea neolitică de la Sacoşu-Mare (raport preliminar), V, 1979, p. 541-546.
259 l\foroz-Pop, JVTaria, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţi
lor din judeţul Timiş, din paleolitic pînă în evul mediu, (Contributions au repertoire archeologique du departement Timiş du paleolithique au moyen-âge), VII, 1983, p. 469.
260 Olaru, Martin, Din istoricul turismului bănăţean, (L'historique du
tourisme de Banat), VII, 1983, p. 509.
261 Pădureanu. Eugen, Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului
în judeţul Arad, II, 1973, p. 395-402.
262 Petrovszky, Richard,· Contribuţii la repertoriul arheologic al localită
ţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic pînă în secolul al V-lea
î.e.n. (partea I), II, 1973, p. 385-393.
2t13 Petrovszky, Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localită
ţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic pînă în secolul al V-lea
î.e.n. (partea II), III, 1975, p. 365-378.
264 Petrovsky, Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localită
ţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic pînă în secolul al V-lea
î.e.n. (partea III), IV, 1977, p. 437-461.
265 Petrovszky, Richard; Popescu, Octavian; Rogozea, Petru, Peşteri din
judeţul Caraş-Severin, cercetări arheologice (II), VI, 1981, p. 429462.
266 Porţean, Alexandru, Contribuţii bibliografice la istoricul mişcanz.
muncitoreşti şi socialiste clin Reşiţa şi Caraş-Severin (partea I-a: De
la începuturi pînă la 1900), II, 1973, p. 423-443.
267 Răileanu, C.; Gog, Octavian, Contribuţii la problema continuităţii în
vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic şi numismatic la
Teremia More (Beitrăge zur Frage der Kontinuităt im westlichen Banat, Einuleitendes topo-archeologisches und numismatikstudium in
Teremia Mare. Marienfeld), VII, 1983, p. 491.
268 Protasc, Dumitru, Costrul romcm ele ln Surducu Mare (jud. Cara\'\Sevcrin), III, l 9'75, p. 345-348.
269 Protase, D[umitru], Villc1 rusticae de la Dalboşeţ (jud. Carciş-Severin),
III, 1975, p. ~MD-353.
',(j(J Săcărin, Caius: Tibt>riu Uadt·r, Epul'u urunzului in nurll-vestul Transilvuniei (Cultw u prel ruci<'<I.), Eclituru şUinţi}"icd şi enciclopedică, Bucure.~li, I ~J7 8, (l'P<'PllZi('), V, 1979, p 575-576
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271 Stanca, A. Doru, Studii de limbă, literatură, folclor (IV, Reşiţa, 1978),
(recenzie), V. 1979, p. 567-568.
272 Şerban, Ion, Pagini de istorie revoluţio1U1ră caraş-severineană, 19201944, volum întocmit de C. Brătescu, I. Popa, M. Poteraşu, V. Zaberca, Reşiţa, 1981, (recenzie), VI, 1981, p. 502-503.
273 Uzum, Ilie; Lazarovici, Gheorghe; Dragomir, Ion, Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, II, 1973, p. 403-416.
274 Uzum, Ilie; Lazarovici, Gheorghe, llidia - Obliţa, IV, 1977, p. 436.
275 Călin, Petru, Bibliografia - „BA.NAT/CA", I (1971) - VII (1983),
VII, 1983, p. 543.

https://biblioteca-digitala.ro

INDICE DE AUTORI
Feneşan-Bulgaru Cristina
Feneşan Costin 77, 78, 80,

Albu Ion, 226, 227
Apan Mihai 141. 143
Ardelean Virginia 114

85, 86, 200. 224
Florescu I. Gheorghe 143

Bathory Ludovic 115,116
Bălănescu Dana 1, 2, 3, 228, 229, 230,
231
Bârsescu Alexandru 191
Bejan Adrian 4, 5
Benea Doina 6, 7, 8
Bistreanu Aurel 208
Bitang Alexandru 117
Bocşanu Nicolae 118, 192, 193, 1!!)4
Rona Petru 9, 119
Roroneanţ Vasile 72
Rorugă Elena 195
Bozu Ovidiu 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26,
57, 120, 232, 233, 244
Brătescu Constantin 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128
Buzan Ion 234, 235
Buzilă Adriana 224
Căclariu Ştefan

47, 50, 71, 236, 237
Calincov Eleonora 129
Călin Petru 196, 275
Chirilă 'Eugen 73
Cicală Ion 197
Ciulei Gheorghe 74, 75, 76
Ci ulei Gh. Gheorghe 190
Comitetul de redacţie 238, 239
Cordoş Nicolae 130, 131, 132
Comşa I. Eugen 15, 240

Daicoviciu C. 16
Dan P. Mihail 77, 133
Dani Ioan 78
Diinilă Ştefan 52
Dcleanu Mihail 198, 241
Dobrescu Victor 134, 135
Dragomir Ion 24, 32, 242
Dudaş Florian 199
Dudaş Vasile 136
Dumitraşcu Sever 17
Farcaş

79
81, 82, 83, 84,

Walter 137
Faur Viorel 138, U9, 140, 141, 142

Geramann Carol 18, 56
Gherga Cornel 144
Gog Octavian 267
Goldenberg Samuel 87
Grecu Doina 201
Groza Liviu 19, 88, 145, 146, 147
Gudea Nicolae 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27. 73, 243, 244
Gumă Marian 28, 29, 30, 31, 32, 33, 245,
246, 247, 248, 253
Gumă Nicoleta 28, 245
Gyemant Ladislau 89, 192
Haţegan

Ioan 90
Hillinger Nicolae 202, 203
Horvath Alexandru 148

laroslavski Eugen 34, 249
Ioniţă Vasile 250, 251, 252
Jsac Dan 35, 36
Jurma Gheorghe 165
Kakucsy Lajos 149, 204
Karolyi Dionisie 150
Lazarovici Gheorghe 1, 37, 38, 39, 40, 41
42, 43, 56, 101, 253, 254, 255
Lăptoiu Negoiţă 205, 206
Leu Valeriu 207, 208, 209, 210, 211, 256
Lucaci Ion 169
Magas Gheorghe 151
Matei Ştefan 91, 92, 212
Medeleţ Florin 44
Milin Miodrag 152, 153
Mioc Damaschin 213
Mîndruţ Stelian 154
Mogoşan Florea 45
Moise Emil 257

https://biblioteca-digitala.ro

564
l\foroz Pop Maria, 46, 258, 259
l\loţu Iancu 27
Munteanu Ion 155, 156

Naghi Gheorghe 159, 214
Neamţu Gelu 93, 157, 158, 159, 160
Olariu Martin 47, 260
Oprinescu Adriana 48, 215, 216
Pavel Teodor 218
Pădureanu Eugen 261
Păiuşan Radu 161
Peligrad Dumitru lli2
Perian Dan 117
PctrO\'S7.k:V M. n. 49 '
Pctro\"szky Hichard 50, 51, 57, 262, 263,
265
Petculescu Liviu 55
PloE'şteanu Grigore 163, 221
Pop Constantin 9, 52, 5:J
Pop Ioan Aurel 94
Popa Ion IG4, 165, lGG, 167, 168, 169,
170, 171, 217
Popa Mircea 219, 220
Porţeanu Alexandru 172, 266
Pretase Dumitru 54, 55
Radosav Doru 22
Milean C. 267
Riluţ Octa\•ian 57
Resch Friederich Eugen 18, 56
Rogozea Petru 58
Roman Petre 59
Huja Gheoruhc 173, 174. 175, 17(j
Husu Mircl'a 62, 95
Russu I. I. 49, 60, 61

Sav, Corneliu 161
Săcară Nicolae 223
Săcărin Caius 31, 41, 63, 64, 65, 66
Sătămrean Cornel 96
Simu Simion 117
Sorocean u Tudor 67, 68
Stanca A. Doru 271
Stanco,·ici Voin 20
Stoicovici Eugen 69, 97
Stratan Ion 36
Şandru n. 177
Şerban I. 178, 179, 180, 181, 182, 183,
272
Sora Gheorghe 98
Trincă

Georgeta 70, 99
Tripc<'a N. Teodor 100
Ţeicu Dumitru 107, 109
Tigu Gil. Viorel 224

Uzum Ilie 22, 53, 73, 91, 101, 102, lO:l,
104, 105, 106, lOî, 108, 109, 133, 253,
254, 273, 274
Velescu Oliver 225
Voina Jon 210
Wollmann \iolk<'r 84, 110, 111, 112, 113
Zeberea M. Vasile 174. 184, 185, 186, 187
188, 189, 211, 217
Zaharia Florica 71
Zinveliu Emil 190
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LISTA ABREVIERILOR
BIBLIOGRAFICE UZITATE MAI DES
ActaArHung
(ActaArchBp)
ActaMN
ActaMP
AEM
.\IIA
AISC
Aluta
Anatolien Stud.
Anb

-

Acta Archaelogica Academiae Scientiarum Hungariae,
Budapesta
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Acta Musei Porolissensis. Zalău
Archaclogisch-epigraphische Mitteilungen, Wien
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca
Anuarul Institutului de studii clasice, Hl28-1948
Aluta, Sf. Gheorghc
Anatolian Studies. Istambul
Analele Banatului, Timişoara
Analele ştiinţi fi ce a l'e Uni versit5. \ii „Al. I. Cuza'' laşi

-

AnStUnivlaşi
(ASU - Iaşi)

Antiquity
Apulum
ArchErt (AE)
Archiug
ArhMold

-

.·\rhPregl
ArchRozhl
BerRGK
BMC
BOR
BulASPR
BulCMI
(BCMI)
Chirilă, Tezaure

-

E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Trei tezaure din Banat
clin secolul IV. Lugoj, Hl74

CIE8SE
CIL
CNH
Crawford (RRC)

-

Crişan, Ceramica
Cristescu, IstMilit
Dacia

FolgCluj
ORII
Drobeta

Antiquity, Glocestn
Apulum, Alba Iulia
Archaelogiai Ertesită. Budapesta
Archaelogica Iugoslavica, Beogracl
Arheologia Moldovei, Institutul de istoric-arheologie,
.. A. D. Xenopol"
Arheoloski Preglcd, Bcograd
Archaologische Rozhledy, Praga
Bericht der Rămisch-Germanischcn Kornrnision.
Frankfurt a. M.
Coins of the Hornan Empirc in thc British Museum
London. I (HJ7G), II (1%6). III (El6:1), IV (1968). V (Hl75),
VI (1970)
Biserica ortodoxă română
Bulletin of the American Schools of Prehistoric Research
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti

-

Congres lnternational Europecn Balcaniquc et sud-est
europcpn
Corpus Jnscriptionum Latinarum. Berlin
Corpus Numorum Hungariae, Budapesta, 1899-1907
M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, I-II,
Cambridge, HJ74
I. H. ,Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969
V. Cristescu, Istoria militară, Bucureşti, 1937
Dacia, recherches et decouvertes archcologiques Rouman ie, Bucureşti, I, 1924-XII (1948); N. S. Revue d'archeologie et d'histoire ancienne, Bucureşti (1957) şi urm.
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti ermes es Rcgisegtâragb61,
Cluj
Documenta RoumaniaP Historica, Rucuresti
Drobeta. Turnu-Sp\·1•rin
·
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Lista abrevierilor

566
Fundamenta
FA
Germania
-

GlasnZMS
Relaţii

Glodariu.
GodiSnjak
Gruebcr

I-l istorica
I an Pan MuzJ;;\'kony\'e
IDR
Ist Rom
Istros

-

JNG

Koz I
Lazarnvici. NeolBan
(Neolit Ban)

J\f. Macrea, Viata in Dacia romană, Bucureşti. 1969
L. Mărghitan. Banatul in lumina arheologiei, Timişoara,
1(1979). li(
)
Marmatia. Baia Marc
Materiall> )i cercc-Uiri arheologice, Bucureşti
Materialj, Beo1o1rad
Memoria .\ntiquitatis, Piatra Xcamt

~facn•a, Viaţa

~fărghitan,

BanArh

:'\larmatia
Materiale
Matc-rielj
MemAnt
:'\lcmAntiq)
MemCD
MIA
Millekcr Dt'lm
;\littDAJ

-

Mogoşanu.

Morintz,

PalBan

Contribuţii

-

Morrisson

-

NK
Petrcscu-Dlmbovita.
Depozitele
Pcucc
Pontica
Potaissa
Preda, Monedele
Frotase, Problema

-

PZ
RadVojMuz
RE

-

RevArh
Revlst (RI)
RevMuz
RIC
RISBC
Roman, Cult

-

Coţofeni

Fundamenta (A - Urgeschichte), KOln
Folia archaelogica. Budapesta
Germania. Anzeiger der romisch-germanischen Kommission des Deutschen Archaologischen Instituts, Frankfurt
a.M.
Glasnik Zemaljskog Museija Bosne i Hercegovine u
Saraje\•u
I. Glodariu. Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică !3i romană, sec. II c.n. - I e.n.) Cluj-Napoca, 1974.
GodiSnjak. Centar zu balkanska ispiti\'anja
N. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the
British Museum, I-III. London, 1910
Historica. Cariova
A Janus Pannonius Muzeum t.YkonyvC', Pecs
Inscripţiik Dacici Homanc, Bucure!3ti. I. II. 11111-~
Istoria Românit>i, 1(1%0), Jl(1%2). IIJ(l9G4), IV(l964)
Istros, reVUC' roumaine d'archeologie et d'histoire anciennc. Bucure"ti
Jahrbuch fi.ir Numismatik und Geldgeschichte, Mîinchcn
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtarabol, Cluj, 1(1940)-11(1944)
Gh. LazaroYici. 1'\C"oliticul Banalului. Cluj-Napoca, 1979

In nwmoriam Constantini DaicoYiciu. Cluj-;\;apoca, l!J74
Materiali i is"IPdO\·anija po arhC'ologii S.S.S.R
B. Millckcr, Delmagyarorsag regiseglcletci, Timişoara,
1(1897), 11(18fl9), lll(l906)
MitteilunsH'n des DC"utschen Archaelogischcn Institut,
ncrlin
F'. Mogoşanu. Pall'oliticul Banatului. Bucureşti. 1078
S. Morintz. Contribuţii la istoria tracilor timpurii, I.
1!'177. BUCUl'l":-ti
C. Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la
Bibliotheque ~ationale. Paris, 1970
Numi~matikai Kozolny, Budapesta
M. Petrescu-Dimboviţa.
Depozitele de
bronzuri
din
România, Bucureşti. 1977
Peuce. Tulcea
Pontica. Constanţa
Potaissa. Turda
C. Preda, Monedele geto-dacilor. Bucureşti, 1973
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina
arheologiei şi numisrnaticii, Bucureşti, 1966
Prăhistorische Zeitschrift, Berlin-Leipzig
RadVoj,·odanskih Muzea, Novi Sad
Pauly-Wissowa Kroll, Real-Encyclopady der Klassichen
Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1893 şi urm:
Revista Arhivelor, Bucureşti
Revista de istorie, Bucureşti
Revista Muzeelor, Bucureşti
Roman Imperial Coinage, London, 1924 sq.
Revista Institutului Social Banat-Crişana
P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976
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Usta abrevierilor
Roman, :-;emcti,
Cult Bad
Russu, DacPannlnf

-

SCA
SCIA
SCIV (SCIV A}

-

SCN
SlovArh
Starinar
SLCAI (StComS)
StComC
Sydcnham

-

Tibiscus (AnB, N.S.)

-

TIR
TransAnt

-

-

567

P.: Roman. I. N(•meti, Cultura Baden în România, Bucureşti, 1978
I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din 123, Bucureşti, 1973
Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti
Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti
Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti. (Studii şi
cercetări de istoric veche şi arheologie, Bucureşti
Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti
Slovenska Arheologia, Bratislava
Starinar, Organ arpskog arheoloskog drustva, Beograd
Studii şi comunicări. Arheologie-Istorie, Sibiu
Studii şi comunicări, Caransebeş
E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic.
London, 1952
Tibiscus, I-V. (Analele Banatului, N.S., 1981), Timişoara

TRET (TortRcgErt}
Tudor,

Oraşe

Unger
\Vroth
\\"Z

Tabula Imperii Romani, Budapesta, 1968, Bucureşti, 196!1
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, ed. I. 1937, ed. II, 194:l, ed. III, 1945
- Tortelnelmi es RcgeszPti ErtesitO, Timişoara, I(1885}XXXIll(1957}
- D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1969
- E. Unger, Magyar eremhataroz6, I-III, Budapesta, 19581960
- W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in
the British Museum, London, 1908, 2 voi.
- Wiener Priihistorische Zeitschrift

NOTA

REDACŢIEI

Manuscrisele pentru publicaţia Banatica se primesc pe adresa 1\!Iuzeului
de istorie din Reşiţa cu respectarea următoarelor reguli editoriale:
- manuscrisele vor fi dactilografiate la două rînduri; trimise în 2
(două exemplare), iar notele bibliografice separat, la sfîrşit, paginile numerotîndu-se în continuare;
- figurile vor fi montate separat, indiferent dacă se tipăresc îngropate
în text sau pe plan~P, în afara lui;
- manuscrisele vor fi însoţite în mod obligatoriu de lista figurilor
(planşelor), rezumat în limba română şi într-o limbă de circulaţie (franceză, germană, engleză etc.), precum şi de lista abrevierilor bibliografice
uitate, mai ales a celor care nu sînt cuprinse în mod curent în volumul
de faţă.
In cazul în care manuscrisele nu întrunesc condiţiile specificate în
notă, nu vor fi luate în considerare.
judeţean
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Tiparul exrcutat sub C'om. nr. :360/ 1985
la lntrc>prindcrea Poligrafică „Crişana" Oradea.
str. Leontin Săljjan nr. 105
Republica Socialistt'i România
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ERATA
la
paf)ina

5
()

159

poziţie

rînd

în loc de:

se va citi:

cuprins
cuprins
text

3
2:J
fig. 1

FRIEDERICHE
ION LUCACI
Harta generală a Banatului

FRIEDERICH
ION SABAU
Harta Banatului cuprinzînd descoperirile
din toate epocile istorice pinii în sec. IV
e.n.
Karte des Banats mit
den Funden von Palăoli thikum bis zum
Ende des Altertums
(4 Jh.u.Z.)
Descoperiri de
tip
sarmatic din Banat

Karte des Banats mit
den
Entdeckungcn
aus Palăolithikum

173

text

text
230
:322
-157

512
522
528
542
545
545
545
552
5(j:J

5G4

rezumat
text
text
text
text
text
text
27
29
31
133
coloana 1
coloana 2

fig. 9

aliniat 4
rînd 36
rind 19
nota 8
5 de jos
fig. 1
fig. 14
4 de jos
23
1
1
1
2
2
4

Harta Banatului cuprinzînd descoperirile
din toate epocile istorice pînă în secol ul
IV e.n.
Karte des Banats mit
den Funden von Palăoli thikum bis zum
Ende des Altertums
(4 Jh.u.Z.)

En tdeckungen
von
.3armatischen Typ aus
Banat

creştină

creştin

chretienne
Simorata

chretien
Simocata

caragealeană

caragialeană

1985

1895
fig. 16
Sarmizegetusa
Iliescu
Iancu
Liubcovei

fig. 14

Sarmisegetuza
Eliescu
Lan cu
Liubcoveni
S3crin
Vicenţiu

Săcărin
Vincenţiu

143

142

S5.tămrean

Sătmărean
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