CĂI ŞI PERSPECTIVE IN VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI DE ISTORIE A TEHNICII
DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Desfăşurarea nestăvilită a revoluţiei tehnico-ştiinţifice mondiale, importanţa ei pentru sporirea accelerată şi modernizarea forţelor de producţie, face ca istoria uneltelor şi maşinilor să joace un rol, din ce în ce mai
mare, în formarea specialiştilor, în educarea şi făurirea personalităţii omu-

lui nou. In contextul acestor vertiginoase transformări înnoitoare" atracţia
deosebită pe care o exercită realizările ştiinţei şi tehnicii asupra semenilor
noştri"1, determină creşterea importanţei modalităţilor prin care istoria
uneltelor şi a reprezentărilor ştiinţifice pot dobîndi un statut de valoare şi
popularitate de masă.

şi

I. Muzeele tehnice contemporane.
actualitate.

Tendinţe şi orientări

între

tradiţie

Ca forme instituţionalizate pentru realizarea contractului nemijlocit
între principiile ştiinţifice cu aplicaţiile lor industriale, pe de o parte şi
public, pe de altă parte, muzeele ştiinţifice şi tehnice reprezintă, în sensul
considera~iilor de mai sus, acele locuri privilegiate, apte să faciliteze înţelegerea şi aprecierile roadelor inteligenţei umane, răspunzînd, în acelaşi
timp, cerinţelor şi idealurilor unei societăţi industriale dinamice în plină
expansiune.
Integrarea muzeelor tehnice în dinamica dezvoltării societăţii contemporane, Ie face să apară ca un produs al progresului şi concomitent un mijloc, un instrument de progres 2 , care, îndeplinind rolul dublu de centru de
cercetare, dar şi de educaţie ştiinţifică, îşi asumă responsabilitatea unor
acţiuni experimentale bazate pe utilizarea deplină a tehnicilor de demonstraţie şi solicitarea unei participări directe, active, a vizitatorilor. Mai
recent, experienţa muzeelor americane de ştiinţă şi tehnică a oferit, în
acest sens, exemple numeroase şi o varietate de programe educative de
mare eficienţă. Urmărind să-şi mărească resursele materiale şi capacitatea
organizatorică, prin anii şaizeci, 23 de muzee de ştiinţă şi tehnologie din
Statele Unite ale Americii, în frunte cu ,Museum of Science and Industry
din Chicago, s-au constituit în ,Association of Science - Technology Cen1

2

A. Moldoveanu, în Rev1Yluz, V, 19G8, 4, p. 318-321.
B. Zderciuc, în RevMuz.Mon, (seria muzee), 2, 1974, p. 4.
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tres 3 (prescurtat ASTC), organism destinat a fi punctul de plecare (control)
al unui sistem de punere în comun al resurselor, expoziţiilor şi ideilor, dar
şi pentru a facilita organizarea unor programe ample, de interes comun,
în domeniul educaţiei ştiinţifice şi tehnice 4• Propunîndu-şi să devină centre de educaţie ştiinţifică personalizată, foarte dinamice, orientate cu
precădere spre actualitate, muzeele asociate în ASTC şi-au reorientat corespunzător activitatea de cercetare ştiinţifică şi tematica expoziţională,
tratîndu-le într-un mod cu totul modern 5 • Firesc, şi politica de creştere a
patrimoniului a fost redimensionată pe aceleaşi criterii, punînd un accent
deosebit „pe prezent şi viitor, mai degrabă decît pe trecut" 6 • Potrivit orientării actuale, colectarea şi păstrarea unor „instrumente istorico-ştiinţifice,
a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor sau automobilelor vechi" 7 e urmărită
doar în măsura în care acestea pot deveni autentice puncte de referinţă
în domeniul reprezentat. Se colecţionează, în schimb, foarte insistent, şi
sînt expuse materiale sau obiecte tridimensionale moderne, ce ilustrează
principiile ştiinţifice şi aplicaţiile lor tehnologice, demonstrînd, totodată,
posibilităţile de exploatare, cu toate implicaţiile ce le presupun8 •
Nu deţinem suficiente elemente care să permită aprecieri asupra mă
rimii şi valorii patrimoniului sau cu privire la structura colecţiilor depozitate de muzeele unite în ASTC, în schimb, se poate semnala, în mod concret, că în spaţiul pe care-l oferă 282 hale de expunere, sînt prezentate
6 773 de piese9 , ceea ce, oricum, apare edificator pentru activitatea şi posibilităţile respectivului organism. De asemenea, subliniem că pe lîngă
numeroasele obiecte tridimensionale originale, un loc important este ocupat de categoria aşa numitelor „modele tehnice de demonstraţie sau experimentale"10, ca şi de „reconstituirile", executate la o scară variabilă, în
funcţie de mărimea originalului 11 • În totalitatea lor, asemenea „obiecte de
expoziţie, tridimensionale, create de muzeele ştiinţifice şi tehnice sînt capabile să producă o motivaţie vizitatorilor, se pot pune în funcţiune atingînd un buton de pornire, manipulînd o manetă de ridicare sau un dispozitiv de rotire ... " 12 • Astfel, modelele şi machetele tehnice în stare de
funcţionare, ilustrînd o idee sau alta din tematica expoziţiei de bază, servesc în esenţă, postularea tacită a importanţei prezentului funcţional,
multe legîndu-se de viziunile unor concepţii ştiinţifice de ultimă oră, care
pînă nu demult, erau prezentate cu valori ontologice 13•
Fără îndoială, că şi această categorie specială de exponate rezultate concrete ale unei activităţi de cercetare - apărută sub imperativul
documentării legate de ultimul stadiu al domeniilor de activitate, încorporînd trecutul numai în măsura în care prezintă valoare funcţională certă,
~

V. J. Danilov, în Nouvelles de l'ICOM, Z6, 1973, 3, Oxford, p. 95.
Ibidem.
Ibidem.

4

5
6

Ibidem.

7

Ibidem.
Ibidem.
9 Ibidem.
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O. Petrik, în Museum, 4, .1970/1971, p. 247-248.
11 Scara acestor reconstituiri variază de regulă de la 1 : 1 la 1 : 5 în cazul unor
ma-;;ini, mijloace de transport, iar in cazul unor instalaţii industriale ajunge la
8

1 : 2 OOO.
1

~
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V. J. Danilov, op. cit„ p. 90.
D. Popescu, în RevMuz, 6, 1968, p.

56~566.
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legată de o performanţă imediată, depăşeşte cu mult stadiul de material
ştiinţific auxiliar, contribuind în mod substanţial şi nemijlocit la dezvoltarea fondului de bază al unor muzee nemuzeale 14 .
În prezent, o asemenea orientare pare să stea, într-o măsură mai mare,
la temelia activităţii muzeelor ştiinţifice şi tehnice americane şi, în primul

rind, a grupului de instituţii reunite în ASTC. Sub acest raport şi analizate din acest punct de vedere, se impune existenţa unei foarte mari deosebiri între muzeele tehnice din Statele Unite ale Americii şi Europa 15 .
În multe ţări din bătrînul continent, istoria ideilor tehnico-ştiinţifice şi,
în corelaţie cu ea, înfiinţarea unor muzee de profil, au cunoscut începuturi şi tradiţii destul de îndepărtate. O scurtă privire retrospectivă, dovedeşte că cel mai vechi muzeu tehnic din Europa, „Conservatoire National
des Arts et Metiers", a apărut încă din anul 1789, adică de la începutul
HcYoluţiei franceze. In anul 1867 a fost înfiinţat „Science Museum" din
Londra, iar cinci ani mai tîrziu (1872) a apărut Muzeul Politehnic din Moscova. În primul deceniu al secolului XX apar, pe rînd, încă trei muzee
„Deutsches Museum" din Milnchen la 1903; „Technisches Museum fur
Industrie und Gewerbe" din Viena în anul 1908; „Muzeul Tehnic Român",
înfiinţat la Bucureşti în anul 1909, ca rezultat al iniţiativei prof. ing. Dimitrie Leonida 16 • Pornind de la concepţia fondatorului său, Muzeul Tehnic Homân - mai degrabă centru de prezentare al tehnicii şi istoriei sale
- tindea să devină „o şcoală vie pentru toţi, o şcoală a ştinţei şi tehnicii,
o şcoală a şcolilor, care foloseşte tuturor" 17
Întemeindu-se pe înţelegerea faptului că istoria uneltelor, maşinilor şi
tehnologiilor se înserează în noţiunea mai largă de istorie umană, mai bine
zis de istorie a culturii materiale şi spirituale, primele muzee europene, ca
şi cele care le-au urmat, indiferent că ilustrează sectoarele mai multor domenii ale ştiinţei şi tehnicii ori că s-au specializat numai într-o anumită
ramură, şi-au îndreptat preocupările şi eforturile spre:
- Cercetarea marilor etape ale ştiinţei şi tehnicii;
- Cunoaşterea interdependenţei dintre practica tehnologică şi ştiinţă,
studiate în strînsă legătură cu consecinţele lor sociale şi economice;
- Lămurirea modului prin care valorile tehnico-ştiinţifice ale culturii materiale au contribuit de-a lungul timpurilor, la eliberarea treptată şi
definirea fiinţei umane 18 •
Experienţa teoretică şi practică acumulată de muzeele tehnice europene, vreme de mai multe decenii - unele reprezentînd „modele de inspiraţie" şi pentru muzeele americane 19 - , permite constatarea că, organizarea şi dezvoltarea lor s-a realizat, în practica muzeală, pc baza principiului realist şi eficace al îmbinării istoriei ştiinţei cu istoria tehnicii,
sub forma ideii de istorie tehnico-ştiinţifică.
Aprofundînd rolul acestei idei în contextul dezvoltării culturii materiale şi spirituale a unui popor, clasici ai istoriografiei tehnice ca: Singer,
11

D. Hering, în Prisma, B, 1972, p. 36.
V. J. Danilov, op. cit., p. 95.
1 s D. Popescu, op. cit., p. 565.
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Muzeul „prof. ing. Dimitrie Leonida", Micul ghid, p. 2.
D. Popescu, op. cit., p. 563 şi urm.

i~ Deutschcs Museum din Miinchen a fost iniţial model de inspiraţie pentru organizarea lui Muscum of Science and Industry din Chicago, vezi şi V. J. Danilov,
op. cit., p. 95.
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Langevin, D. Leonida, J. D. Bernal, Halmyard etc., demonstrează că realizările prezentului s-au născut din lucrările primitive şi din încercările
mai vechi. Aceeaşi oameni de ştiinţă accentuează asupra faptului că, istoria ideilor tehnico-ştiinţifice şi a încercărilor _poate reprezenta o extraordinară sursă de fertilizare a dorinţei de nou, de meditaţie asupra eforturilor fiinţei umane în lupta sa cu mediul înconjurător şi de înţelegere a
naturii fenomenelor 20 •
Paralel cu dezvoltarea acestor idei, consolidarea muzeelor europene
aduce, prin activitatea lor de achiziţii şi cercetare, remarcabile contribuţii
la promovarea istoriei ştiinţei şi tehnicii, impunîndu-se ca realitate atestată, atît prin colecţii de exponate, cît şi prin literatura de istoriografie
tehnică creată. Însă, accentuarea valorii criteriului istoric în activitatea
muzeelor din ţările europene, nu poate duce, nicicum, la concluzia falsă
că importanţa prezentului în tehnică, ca şi aspectele esenţiale ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane sînt sau ar putea fi ignorate. Toate
perfecţionările funcţionale aduse, succesele spectaculoase ale ştiinţei, succedate cu repeziciune în ultimele decenii impun, în chip firesc, orientarea
preocupărilor ştiinţifice şi muzeologice spre cunoaşterea stadiului actual
al tehnicii. Subliniind sensul evolutiv şi schimbările determinate de tehnologie în cadrul mai larg al relaţiilor sociale, prin intermediul muzeelor
de istorie tehnică poate fi evidenţiată mai bine calitatea saltului istoric
realizat. Este semnificativ că toate marile muzee, menţionate mai sus, au
cunoscut şi au parcurs de-a lungul existenţei lor o perioadă de gestaţie patrimonială destul de largă. Colecţiile acelor instituţii s-au constituit în
urma unor acumulări de valori şi obiecte, timp de zeci şi chiar sute de ani,
întrunindu-se toate condiţiile, inclusiv timpul fizic necesar, pentru rezolvarea principalelelor aspecte şi probleme ale cercetării ştiinţific. în acest
mod, structura şi, mai ales, tematica patrimoniului au putut fi bine precizate şi completate atît în funcţie de interesele cercetării diferitelor ramuri
ale ştiinţei şi tehnicii, cît şi în funcţie de cerinţele ilustrării expoziţionale
complexe şi complete. Aproape pretutindeni, acumularea patrimoniului şi
colecţiilor de istorie tehnică a fost favorizată de însăşi natura acestei ramuri a culturii materiale, capabilă să creeze şi să ofere în cantităţi impresionante, un material muzeografic foarte variat.
Desigur, referitor la sursele şi formele acumulării exponentelor tehnice,
considerăm că problemele se prezintă şi se soluţionează în mod diferenţiat,
în funcţie de perioada concretă a evoluţiei istorice spre care s-a orientat
cercetarea, într-un moment sau altul. De pildă, în constituirea patrimoniului tehnico-ştiinţific contemporan, sursele de colectare au devenit nenumărate, implicit posibilităţile de creştere şi diversificare a colecţiilor sint
practic nelimitate. Nu în acelaşi fel se rezolvă însă problemele acumulării
patrimoniului tehnic specific epocii moderne şi evului mediu. Pentru
aceste perioade preocupările trebuie să se orienteze cu necesitate spre:
identificarea sau localizar_ca vestigiilor tehnice păstrate în teren; executarea unor săpături arheologice speciale, de salvare; investigarea fondurilor arhivistice documentare; în sfîrşit, cercetarea şi achiziţiile din domeniul meşteşugurilor şi tehnicii populare. Pe măsură ce urmărim lămurirea
problemelor legate de începuturile tehnicii şi proceselor tehnologice, cer20

D. Popescu, op. cit., p. 56G.
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cetarea arheologică devine principala, dacă nu chiar singura sursă, pentru
sporirea patrimoniului.
După perioada arhaică a aburului, care marchează începuturile, relativ recente, ale civilizaţiei noastre tehnice moderne, marii animatori ai
tehnicii, bucurîndu-se de concursul unor foruri centrale au procedat la înfiinţarea primelor muzee şi aşezăminte de propagandă pentru maşini.
Astfel, primele muzee tehnice europene au apărut, de regulă, în capitalele unor ţări din vestul, răsăritul şi din centrul continentului. Destul de
curînd acest proces s-a dezvoltat firesc, pe baza valorificării tradiţiilor tehnice locale, existente în fiecare ţară, iar în momentul cînd au devenit posibile stabilirea limitelor cronologice şi evaluarea patrimoniului acumulat,
s-a trecut la înfiinţarea majorităţii muzeelor tehnice, mai ales în regiunile şi centrele cu o puternică tradiţie industrială.
Dar, se poate constata că indiferent unde au apărut, cum şi cînd au fost
înfiinţate, organizarea şi orientarea activităţii muzeelor tehnice europene
au ca trăsătură comună, închegarea tematicii patrimoniului şi a expoziţiei
lor permanente, pe baza ideii de istorie tehnico-ştiinţifică. Ele urmăresc
ilustrarea procesului evolutiv de la începuturi pînă în perioada actuală, aşa
cum se reflectă şi din cele cîteva exemple pe care le vom prezenta în
continuare.
Muzeul de ştiinţe din Londra - Science Museum - se numără printre cele mai vechi muzee cu profil tehnico-ştiinţific din lume. Astăzi, el
ocupă o suprafaţă de 27 500 m 2, conservînd preţioase colecţii, rezultate în
urma orientării cercetărilor spre 27 domenii ştiinţifice şi 41 de domenii ale
tehnicii2 1 . Organizarea expoziţiilor s-a făcut pe baza aplicării principiului
istorismului în ştiinţă, urmărindu-se prezentarea proceselor, evolutiv, de
la origini pînă în prezent. Pentru a răspunde cît mai bine scopurilor instructiv-educative şi de promovarea culturii tehnice „se încearcă, pe cit,
posibil, folosirea obiectelor tridimensionale, care să fie manipulabile, expuse în ordine cronologică şi logică" 22 • Foarte probabil, că instituţia muzeală britanică a servit de model şi pentru organizarea altor muzee tehnice din Europa, dar şi din alte părţi mai îndepărtate, cum este cazul primului muzeu de ştiinţe din India, cunoscut sub numele „Birla Industrial
and Technological Museum", din Calcutta 23 •
Aproape identic ca profil, sferă de activitate şi orientare tematică, este
şi impunătorul „Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik" din Miinchen. În acest muzeu, pe parcursul a circa
opt decenii de activitate, s-a acumulat un patrimoniu uriaş care ilustrează dezvoltarea istorică, urmărind 40 de ramuri şi domenii ale ştiinţelor
naturii şi tehnicii. Cele aproape 70 OOO de obiecte, expuse în 340 de săli,
de-a lungul unui circuit de 15 km, oferă o imagine sugestivă în privinţa
volumului, diversităţii şi valorii patrimoniului deţinut de Muzeul tehnic
din Mlinchen 24 •
Un exemplu tipic de muzeu specializat, cu patrimoniul structurat pentru a reprezenta şi ilustra diferitele sectoare dintr-o singură ramură a teh21 •
•
•,
22 Ibidem.
:?3
2

'

în Nouvclles de l'ICOM, 20, 1967, 2-3, p. Bl.

M. S. K. Ghose, în Nouvelles de l'ICOM, 21, 19613, 3, p. 2-4.
Deutsches Museum im Bilde, Ghid.
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meu ne oferă „Bergbau Museum Bochum din R. F. Germania 25 • Numă
rul considerabil de colecţii şi exponate originale - geologie minieră, documente şi mărturii tehnico-istorice din evul mediu, unelte şi utilaje de
lemn, maşini cu aburi şi locomotive de mină din epoca modernă, aparate
electrotehnice, maşini mari cu telecomandă şi instalaţii automatizate clin
zilele noastre - mijlocesc cunoaşterea exhaustivă a istoriei mineritului
german, paralel cu urmărirea evoluţiei mineritului european şi pC' plan
mondial din toate timpurile şi referitor la exploatarea tuturor bogiiţiilor
minerale ale subsolului26 • Fiinţînd din anul 1928, Muzeul mineritului din
Bochum este unic în felul său în lumea întreagă. Tematica expoziţiei permanente, rcflcctînd complexitatea patrimoniului pc care-l deţine este
structurată pe 15 compartimente expoziţionale de bază care acoperă o
suprafaţă de 6 OOO m~. La aceasta, în partea subterană a muzeului la
adîncimea de 15-20 m - se adaugă o foarte originală mină-model, cu
o reţea de galerii lungă de peste 2,5 km.
Utilizarea criteriului istoric în orientarea activităţii specifice de cercetare, ca şi în tematica expunerii colecţiilor poate fi ilustrată şi prin
exemplul pe care-l reprezintă „National Motor Museum din Beaulien.
Acesta adăposteşte colecţii dintre cele mai importante pentru cunoaşterea
evoluţiei tehnico-istorice a vehiculelor cu motor, începînd din anul 1895
pînă în zilele noastre~ 7 •
De asemenea, „Muzeul în aer liber al monumentelor tehnice clin Hagen-Westfalia" u1·măreşte, pc de o parte ilustrarea procesului trecerii de la
industria auxiliară casnică la meşteşugul independent, iar pc de altă parte,
„surprinderea momentului istoric şi tehnic, în care maşinile hidraulice
sînt înlocuite de cele cu aburi sau electrice, în perioada 1650-1870, inclusiv trecerea de la industria manufacturieră la marea industrie mecanizată"28. In vederC'a dezvoltării activităţii de cercetare şi aprofundării tC'maticii generale, Muzeul din Hagen-Westfalia şi-a propus orientarea spre
„prezentarea istoriei meşteşugurilor şi a tehnicii de la începuturile metalurgiei, în perioada Latene, la fierăriile „săteşti" din secolul IX pînă la
începuturile industriei moderne din secolele XVIII-XIX" 29 • Intr-o anumită măsură, prin natura exponatelor sale, acest muzeu tehnic în aer liber,
poate fi comparat, eventual, cu Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava
Sibiului 30 •
La rîndul său, „Muzeul Fierului" inaugurat la Jarville, lîngă Nancy,
se recomandă ca un adevărat centru de cercetări în domeniul istoriei sidl'rurgice31. Patrimoniul acestei instituţii franceze s-a constituit din: ansambluri originale ele foarte mari dimensiuni (de exemplu: o turnătorie, ciocanul hidraulic triplu din Vatagna etc.); colecţii cu mostre de materie primă fieroasă şi combustibile; colecţii constituite din categorii de produse
originale lucrate din fier din anumite epoci, etc. Potrivit principiului cunoscut, s-a avut aici în vedere, ilustrarea dezvoltării metalurgiei fierului
25

D. Hering. op. cit., p. 34-35.

26

Ibidem.

27

•
•
•. în Nouvelles de L'ICOM, 26, 1973, 3, p. 103-104.
V. Wollmann, Muzeul in aer liber al monumentelor tehnice din
falia, manuscris sub tipar.
28

~9

30

Ibidem.
Ibidem.

31 •

•

*

în Nouvelles de l'JCOM, 20, 1967, 2-3, p. 76.
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începînd din epoca străveche pînă în evul mediu, continuîncl apoi cu perioada Renaşterii şi cu dezvoltarea ,,metalurgici clasice", din secolele
XVII-XVIII pînă în secolul al XIX-lca, cind marile descoperiri tehnice
şi inovaţiile introduse de metalurgia engleză, au deschis calea spre siderurgia modernă 32 • De altfel, Muzeul din Jarvillc şi-a propus, pentru viitor,
să prezinte şi să ilustreze contribuţia marilor metalurgişti: Martin, Thomas, Besscmer33 • Este un fapt remarcabil că în ciuda profilului său tehnic, „Muzeul Fierului din Jarville" nu vrea să fie un muzeu al tehnicilor.
El este înainte de toate muzeu de istorie. Consecinţele sociale şi economice
ale prelucrării fierului sînt permanent urmărite: „omul este ftm1 încetare
actorul şi personajul principal al expoziţiei" 34 •
O instituţie cu profil asemănător este „Muzeul central metalurgic din
Miskolc", inclusiv secţia sa „Uj Massa l\1ilzeum", care ilustrează începuturile metalurgiei pe teritoriul Ungariei şi dezvoltarea sa pînă în prezent35•
În acest caz se pune un accent deosebit pe cercetarea evoluţiei tehnicoistoric a metalurgiei, începînd din secolele X-XII, apoi de-a lungul evului mediu pînă în perioada 1770-1880. Ilustrarea dezvoltării metalurgiei
se realizează atît prin obiecte tridimensionale şi instalaţii originale, însoţite de produsele specifice epocii, cît şi prin intermediul numeroaselor documente de arhivă. La acestea se adaugă un număr important de monumente de tehnică metalurgică descoperite „in situ", cum sînt: trei tipuri
de cuptoare de redus minereul de fier, pc baza cărora e posibilă reconstituirea începuturilor metalurgiei fierului din secolele X-XII 36 •
Cel mai apropiat exemplu, totodată şi foarte grăitor, cu privire la
modul în care s-a intreprins îmbinarea istorici stiinţei cu istoria tehnicii,
îl oferă „Muzeul Tehnic prof. ing. Dimitrie Leonida" din Bucureşti. Înfiinţat, după cum precizam anterior, în anul 1909, pe lîngă Şcoala centrală de electricieni şi mecanici, acest muzeu tehnico-ştiinţific şi-a constituit patrimoniul pornind de la valoarea tehnică şi dialectică a pieselor
şi materialelor colectate. Primele colecţii au fost constituite din „numeroase maşini, aparate şi instrumente găsite sau construite de elevi" 37 •
Foarte curînd, acestor modele şi machete iniţiale li s-au adăugat „tot
ceea ce rămăsese din vechile instalaţii tehnice de la noi" 38 , făcînd posibilă urmărirea evoluţiei difcritclo1· tipuri de maşini şi aparate. lnţele
gînd importanţa creării unui centru de cercetare şi prezentare muzeistică
a istoriei tehnicii ca o culc spre ridicarea potenţialului profesional tehnologic al ţării, inginerul D. Leonida s-a preocupat de completarea sistematică a colecţiilor Muzeului Tehnic cu exponate valoroase, care să
poată lămuri succesiunea istorică a tipurilor constructive şi funcţionale de
maşini, ca şi modificările tehnologice importante ce au intervenit. Astfel,
în esenţă, tematica sa generală, urmăreşte ilustrarea evoluţiei tehnicii româneşti, etalînd exponate de valoare structurate pe şapte sectoare dis-tinete, potrivit domeniilor abordate.
32
33
34

ibidem.
ibidem.
Ibidem.

~ 5 Şi

în acest caz este vorba despre un muzeu de istoric a tehnicii.
Matcrialc:e provin din săpături arheologice.
:n D. Leonida, în RevMuz, 4, 1964, p. 350.
38

38

ibidem.
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În prezent există mai multe păreri autorizate, care privesc dezvoltarea reţelei muzeale din România, preconizînd realizarea unei viziuni
unitare asupra dezvoltării ştiinţei şi tehnicii prin revitalizarea tematică
a unui muzeu de orizont naţional, care, în mod necesar, trebuie să „pună
în valoare în primul rînd aportul românesc la dezvoltarea ştiinţelor şi
tehnicii" 39 •
Infăptuirea acestui obiectiv de importanţă majoră se întemeiază pe
necesitatea desfăşurării unei ample acţiuni prealabile de prospectare a
patrimoniului tehnic real existent la nivelul întregii ţări. Concomitent
cu atingerea obiectivelor acestui program naţiom1l şi în strînsă legătură
cu evoluţia lui, s-a mai preconizat crearea bazelor organizării unor muzee tehnice specializate pe anumite ramuri şi domenii mai restrînse, în
măsură să ilustreze fenomenul local extrem de complex, raportat la orizontul românesc general 40 • Prospectarea patrimoniului naţional de istorie
tehnică urmează să se desfăşoare, astfel, în mod sistematic, potrivit unor
criterii ştiinţifice de selectare a obiectelor, ţinîndu-se seama de anumite
urgenţe sau de priorităţi stabilite cu competenţă şi obiectivitate 41 • In acest
sens, credem că este prioritară orientarea cercetărilor mai întîi spre
identificarea şi salvarea vestigiilor tehnice din zonele care au o veche
şi puternică tradiţie industrială. Ne referim, în primul rînd, la regiunile
tradiţionale ale mineritului, metalurgiei şi construcţiilor de maşini, unde
rHmurile dezvoltării contemporane ameninţă cu distrugerea şi chiar cu
pierderea iremediabilă a unor vestigii şi mărturii tehnice, dintre cele mai
rare şi preţioase. Dispariţia acestor maşini şi instalaţii, ca şi a documentaţiilor tehnice aferente reconstituirea, conservarea şi păstrarea lor ridicînd probleme foarte dificile, deci şi costisitoare - reprezintă o pierdere documentar-ştiinţifică şi muzeistică dureroasă, care se petrece
aproape zilnic, sub ochii noştri. De aceea, chiar înainte de finalizarea acţiunii pentru prospectarea patrimoniului tehnic la scară naţională, credem că se impune, cu prioritate absolută, salvarea vestigiilor de istorie
tehnică afectate în mod iminent sau ameninţate cu distrugere într-o perspectivă apropiată. Considerăm în acest sens, că este absolut necesară
adoptarea unui complex de măsuri organizatorice menite a facilita încă
din etapa actuală, înfiinţarea unor centre de cercetare şi muzee tehnice
pe plan local sau acolo unde este cazul, sprijinirea şi echiparea corespunzătoare cu fonduri, bază tehnică-materială şi personal specializat
- a unor secţii de istorie tehnică create în cadrul anumitor muzee judeţene.

In vederea constituirii acestor instrumente adecvate de cercetare şi
prezentare a istoriei tehnicii, trebuie îndreptată atenţia în primul rînd,
spre regiunile industriale tradiţionale ale ţării între care poate fi inclus,
evident, şi teritoriul judeţului Caraş-Severin.
Considerentele noastre pornesc de la cunoaşterea unor fapte reale şi anume că în asemenea regiuni a fost posibilă şi se constată existenţa
preocupărilor pentru cercetarea tradiţiilor şi vestigiilor de istorie tehnică,
luînd fiinţă foarte de timpuriu chiar şi anumite colecţii de bunuri cu
~ 9 I. Grigorescu, în RevMuzMon, (seria muzee), nr. 2, 1975, p. 23-25.

40

Ibidem.

41

Legea nr. 63/1974; HCM 311 şi HCM 312, ambele din 1975, stabilesc şi precadrul legal ideal al desfăşurării acestei activităţi.
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caracter industrial ce ar putea implica pe lîngă valorificarea ştiinţifică
si o valorificare adecvată instructiv-educativă.
· lnfiinţarea unui muzeu pe aceste baze şi orientarea activităţii sale
spre cercetarea şi reprezentarea diferitelor ramuri tehnice specifice într-o anumită regiune este strîns legată de structura patrimoniului virtual
şi real, constituit prin practicarea îndelungată a unor activităţi productive
cu caracter industrial. Specificul şi structura acestui patrimoniu tehnic
sînt deopotrivă determinate nemijlocit de premisele care au condiţionat
apariţia şi acumularea lui, de-a lungul etapelor dezvoltării istorice. Pentru a fi în măsură să apreciem posibilităţile valorificării patrimoniului
tehnic din judeţul Caraş-Severin, credem că este necesară o analiză a condiţiilor care au stat la baza apariţiei şi dezvoltării sale specifice pe acest
teritoriu.
II. Premisele

apariţiei şi

structura patrimoniului tehnic al

judeţului

Caraş-Severin

Situate în sud-vestul pămîntului românesc, plaiurile caraş-severinene
o adevărată sinteză a sa, definindu-se prin: varietatea formelor de relief; complexitatea resurselor naturale - ale subsolului şi solului, deopotrivă - dar şi printr-o străveche şi permanentă activitate
umană şi, mai ales, printr-o continuitate autohtonă neîntreruptă.
Relieful, clima şi resursele naturale au reprezentat, de timpuriu, condiţii favorabile practicării culesului, vînătorii şi pescuitului, înlesnind pe
trepte superioare ale evoluţiei societăţii omeneşti, practicarea ocupaţiilor
de bază agro-pastorale şi a meşteşugurilor. Insă, dintru-începuturi, teritoriul Caraş-Severinului se caracterizează printr-o complexă structură
geologică adevărată reţea de zone muntoac.;e şi deluroase, dispuse echilibrat pe direcţia nord-sud - tăinuind în adîncuri bogăţii minerale dintre cele mai felurite:
- bogate zăcăminte cuprifere şi minerale ca: barnitul, calcopirita şi
calcozina, formate prin metamorfismul de contact dintre zona Ocna de
Fier-Dognecea-Brădişorul de Jos--Oraviţa (Ciclova Montană)-Sasca
alcătuiesc

Montană-Moldova Nouă;

- minereuri de fier cum sînt: magnetitul, hematita (fier oligist), ludwigit şi fero-mangan la Ocna de Fier, Dognecea, Moldova Nouă şi Delineşti;

- metale preţioase şi alte minereuri neferoase ca: aur, argint, plumb,
cositor, arsen, antimoniu, nichel şi cobalt se găsesc în dealurile Dognecei
şi Oraviţei, ca şi in Munceii clisurilor care fragmentează relieful din Valea Dunării;
- zăcăminte de cărbune, în general de foarte bună calitate s-au gă
sit la Cozla, Anina, Lupac, Daman şi Secu-Cuptoare.
Prezenţa acestor importante resurse minerale a reprezentat condiţia
primordială pentru trecerea, foarte timpurie, la exploatarea şi folosirea
lor. Mai întîi au fost identificate minereurile neferoase şi zăcămintele cuprifere, extragerea şi prelucrarea lor efectuîndu-se prin procedee tehnologice primitive. Cronologic, începuturile mineritului şi metalurgiei pe
teritoriul Caraş-Severinului, se situează în perioada de tranziţie de la
neolitic spre epoca metalelor cînd, cel mai de seamă eveniment l-a conhttps://biblioteca-digitala.ro
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stituit întrebuinţarea aramei în stare nativă, pentru prima dată, la fău
rirea uneltelor, armelor şi podoabelor. Ca pretutindeni, cunoaşterea şi
practicarea metalurgiei aramei, în zona din centrul şi sudul Banatului, a
început cu prelucrarea la rece şi la cald a cuprului nativ, cules manual
din bogatele zone de oxidaţie superficială. A doua fază a fost obţinerea
aramei în urma reducerii minereurilor de carbonat de cupru, procedeu
prin care s-a ajuns la posibilitatea topirii şi turnării acestui metal. Cercetările arheologice dovedesc că străvechii pionieri ai mineritului şi metalurgici aramei au fost locuitorii acestor plaiuri din perioada enolitică 42 •
Trecerea de la metalurgia aramei la metalurgia bronzului marchează
o realizare tehnică cu totul remarcabilă. Calităţile superioare ale noului
metal (duritate, fluiditate, absenţa absorbţiei de gaze) şi solicitarea lui
insistentă au determinat atît dezvoltarea mineritului pentru sporirea cantităţii de cupru, cît şi intensificarea schimburilor cu alte regiuni pentru
procurarea cositorului.
In noua conjuctură, zona ponto-carpato-dunăreană a jucat un rol activ
ca mijlocitoare între spaţiul mediteranean, regiunea de la est de ţara
noastră şi centrul Europei şi tot în acest context, sudul Banatului poate
fi considerat drept una dintre cele mai vechi regiuni miniere de pe continent. O asemenea situaţie este pusă în evidenţă şi confirmată prin analiza electrochimică a diferitelor piese descoperite în aceste părţi. Existenţa anumitor impurităţi în aliajul din care au fost turnate diferitele
obiecte, ce compun depozitele de bronzuri atribuite judeţului Caraş-Se
verin, este caracteristică numai calcopiritelor şi zăcămintelor din împrejurimile localităţilor Bocşa, Ciclova Montană, Oraviţa, Sasca Montană şi
Moldova Nouă de unde, fără îndoială, s-a extras şi arama folosită 43 •
Dezvoltîndu-se pe baza expNienţei prelucrării cuprului nativ, a cunoştinţelor şi îndemînării specifice, acumulate vreme îndelungată, metalurgia bronzului, parte componentă a civilizaţiei tracilor de nord, a constituit o premisă a inventării şi difuziunii metalurgiei fierului pe întreg
cuprinsul pămîntului românesc. Zăcămintele de fier identificate în mai
multe localităţi din judeţul Caraş-Severin, demonstrează că aici au existat
toate condiţiile pentru ca trecerea la exploatarea şi prelucrarea lor să se
producă încă de la începutul primei epoci a fierului (sec. XII-XI î.e.n.).
Astfel, întreaga regiune muntoasă a Banatului, aparţinînd în cea mai
mare parte actualului teritoriu caraş-severinean, poate fi considerată drept
una dintre vetrele primare ale plămădirii noului metal, integrîndu-se puternicului centru metalurgic nord-vest balcanic-sud-est-alpin, deosebit de
activ încă din epoca bronzului 44 • Desigur că, înlocuirea armelor şi uneltelor din bronz cu cele din fier, s-a petrecut lent, de-a lungul mai multor
secole. Cele mai vechi piese de fier, descoperite se pare (din 7 piese de
fier descoperite în România, 5 provin de pe teritoriul Banatului), în judeţul Caraş-Severin au fost lucrate după vechile metode, specifice meta4
~ O. Hăuţ, în Flamura roşiC", l'.?02, ZO mai 1961; vezi şi • • • Caraş-Severin.
Monografie (colecţia Judeţde patriei), Ed. Sport-Turism, BucurC'şti, 1981, p. 54.
4
a Ibidem, p. 55-58; Vezi pC'ntru această problemă, N. Maghiar, St. Olteanu,
Istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970, p. 29 şi O. Răuţ, Flamura Roşie,

120:.! din 2-0 mai 1961.
44
M. Gumă, în Banatica, V, 1979, p. 115, p. 130-133; Idem, în Banatica, Vll,
1983, p. 65-67.
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!urgiei bronzului, prin tehnica supraturnării~ 5 . Ulterior, piesele din fier
au fost făurite exclusiv prin ciocănire la cald.
Metalurgia fierului a cunoscut o dezvoltare impetuoasă în vremea civilizaţiei geto-dacic~, încă de la sfîrşitul perioadei hallstattiene şi începutul Latene-ului. In atelierele metalurgice locale se obţinea, din materia primă proprie şi prin activitatea meşterilor băştinaşi, fierul brut din
care s-au executat tot felul de unelte de> muncă si arme. Analizele chimicP
şi metalografice efectuate la bucăţile de zgură,· la calupuri şi minereuri
de fier, confirmă presupunerile că topirea minereurilor s-a făcut undeva,
în apropierea atelierelor de fierărie. Este cert, că din a doua jumătate
a secolului al II-lea î.e.n., se poate vorbi despre înmulţirea cuptoarelor
pentru redus minereul de fier şi utilizarea acestuia la făurirea armelor, a
unelteior de bază folosite în agricultură, ca şi la confecţionarea unor unelte
specializate, solicitate pentru diferitele meşteşuguri practicate în lumea
geto-dacă. Urmele folosirii fierului au fost semnalate în diferite locuri din
cuprinsul judeţului Caraş-Severin, însă, începînd din perioada statului
dac, condus de Burebista, se constată o anumită concentrare a vestigiilor
pe Valea Bîrzavei. Această situaţie marchează începutul unei activităţi
metalurgice care se va desfăşura fără întrerupere în zonă, în special la
Bocşa şi Reşiţa, devenite ulterior mari centre industriale, continuatoare
şi păstrătoarele unor tradiţii metalurgice milenare 46 •
Exploatarea fierului, alături de prelucrarea metalelor neferoase ca: aur,
argint, cupru, plumb, au cunoscut o intensificare deosebită şi un salt calitativ în timpul stăpînirii romane. Posesori ai unei temeinice experienţe
în domeniul mineritului, romanii au introdus o serie de modificări în modul de exploatare a metalelor, au perfecţionat tehnica mineră, au îmbunătăţit sistemul de iluminat şi de evacuare a apelor freatice din subteran,
procedînd, în acelaşi timp, la adoptarea anumitor amenajări şi măsuri
pentru securitatea muncii. Cercetările arheologice scot la lumină numeroase materiale care atestă nivelul practicării mineritului şi metalurgiei
după transformarea Daciei în provincie romană. Există însă dovezi că şi
după retragerea oficialităţilor romane, pe vremea lui Aurelian, mineritul
şi metalurgia fierului şi a metalelor neferoase continuă să fie ocupaţii de
bază practicate de băştinaşii daco-romani din părţile bănăţene, constatîndu-se aceeaşi puternică concentrare de vestigii metalurgice pe Valea
Bîrzavei 47 •
Interesul pentru valorificarea bogăţiilor miniere din Munţii Banatului
şi continuitatea practicării metalurgiei au fost atestate de-a lungul întregului ev mediu. Mărturiile devin mai numeroase odată cu apariţia referirilor scrise, cuprinse în diferitele documente emise de statul feudal maghiar, care şi-a extins stăpînirca efemeră în aceste părţi 48 • Documentele
scrise din perioada stăpînirii turceşti, vin să contrazică anumite păreri
45

Idem, în StComC, II, 1977, p. 259-260.
* * Caraş-Severin. Monografie, p. 59-60.
E. E. Speidl, A Resikzabcinyai (iillami segellyel fenntartott), (Minele Reşiţei ... ),
Reşiţa, 1896, p. 6!J; Vezi şi Gh. Cimponeriu, în Buletinul UDR, I, 1931, 2, p. 57;
N. Maghiar, St. Olteanu, op. cit., p. 52; Pentru problema continuităţii mineritului şi
meta1urgiei bronzului, vezi şi Gh. Lazarovici, în Energia, nr. 222 din 24 mai 1969.
4 s G. Vcnzel, Magyarorsziig banyiisztdvak kritikai tărtenete (Istoria critică a
mineritului din Ungaria), Budapesta, !SBO, p. 16-31; vezi şi Fr. Pesty, în Krasso, III,
p. 32-42, doc. nr. 2'9; Jdl'm, în Krasso, II-2, p. 297; Ibidem, doc. nr. 39; Idem,
Krasso, III, p. 363, doc. nr. 274.
46 "'

47
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lipsite de temei, după care, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
exploatarea diferitelor zăcăminte miniere din Munţii Banatului ar fi încetat cu desăvîrşire, turcii dezinteresîndu-se total de asemenea activităţi
productive 49 • Dar, există chiar mărturii austriece despre continuitatea îndeletnicirilor miniere în Banat şi pe timpul expansiunii turceşti. Asemenea izvoare relatează faptul, că în mai multe locuri din împrejurimile Oraviţei au fost găsite haldine proaspete de steril şi un număr de instalaţii
şi utilaje miniere care, s-a constatat că au fost abandonate în mare
grabă 50 •

La începutul secolului al XVIII-lea, schimbarea dominaţiei turceşti cu
ocupaţia austriacă şi transformarea Banatului într-o imensă feudă a Curţii
din Viena, determină trecerea mineritului şi metalurgiei într-o nouă fază
de dezvoltare, mai accentuată, de tip industrial. Noua realitate istorică,
presupunea antrenarea într-un proces de perfecţionare a uneltelor, utilajelor, instalaţiilor şi tehnologiilor de producţie. Semnificativ este faptul
că tocmai în regiunea din centrul şi sudul Banatului, întîlnim cea mai
complexă organizare minieră din întreg teritoriul românesc subjugat de
habsburgi 51 . In scopul organizării extragerii metalelor, autorităţile imperiale au înfiinţat patru oficii montanistice la Oraviţa, Dognecea, Moldova
şi Sasca Montană, sediul Direcţiunii montanistice fiind stabilit, iniţial şi
pentru scurtă vreme, la Timişoara, apoi a fost transferat şi stabilit la
Oraviţa 52 • De acum au fost intensificate exploatarea masivă a fierului în
zona Bocşa-Reşiţa şi a cuprului de la Dognecea, Ciclova Montană, Sasca
Montană şi Moldova Nouă. Concomitent s-a dezvoltat extracţia plumbului şi a metalelor preţioase.
Pentru topirea minereurilor de cupru, la Oraviţa (Ciclova Montană)
a fost ridicat un cuptor înalt şi un atelier de forjare încă din anul 1718,
iar în anul următor s-a pus în funcţiune o topitorie de fier la Bocşa. In
anul 1725, la Dognecea, au fost instalate două cuptoare de topit aramă,
precum şi un ciocan hidraulic. Topitorii şi ciocane pentru prelucrarea cuprului au mai fost instalate la Moldova Nouă şi la Sasca Montană, iar în
anul 1771 s-a încheiat ridicarea primelor două furnale reşiţene 53 • Către
sfîrşitul secolului al XVIII-lea ritmul modernizărilor a fost mult accelerat, iar din secolul următor, industriile miniere şi metalurgice de pe teritoriul Caraş-Severinului înregistrează în dezvoltarea lor forme capitaliste clasice. In acelaşi timp, asistăm la concentrarea activităţilor industriale în cîteva zone şi localităţi, desfăşurîndu-se un proces accentuat de
specializare şi o anumită profilare sau diferenţiere tehnică zonală. Astfel,
s-au pus bazele formării viitoarelor centre miniere şi metalurgice al că
ror specific s-a menţinut pînă în zilele noastre. Aşa au apărut cele mai
vechi centre miniere specializate în extracţia metalelor: Dognecea, Ocna
de Fier, Oraviţa-Ciclova Montană, Sasca şi Moldova, ca şi centrele ini"'~------

49
50

Gh. Cimponeriu, op. cit., p. 59; E. Speidl, op. cit., p. 85-86.

Ibidem, p. 87.

st Gh. Cimponeriu, op. cit., IP· 61; • • • 200 ani de construcţii de maşini la Re1771-1971, Reşiţa, 1971, p. 45--47.
52 V. Wollmann, în Banatica, I, 1971, p. 197-2.16; 200 de ani de construcţii ...,
p. 47-50.
53
V. Wollmann, op. cit., p. 198-203; Gh. Cimponeriu, op. cit., p. 61--63; B. Surdu, în AIIC, VII, 1964, p. 165; • • • Caraş-Severin, p. 74-75.
şiţa,
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dustriei metalurgice Reşiţa, Bocşa, Rusca Montană, Oţelul Roşu (fost Fer,
dlnand) şi Topleţ54 •
Sporirea şi extinderea exploatării zăcămintelor de cărbuni va antrena,
din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, apariţia şi dezvoltarea unei
noi categorii de centre ale mineritului carbonifer cum sînt: BerzascaCozla, Steierdorf-Anina, Secu-Cuptoare, Doman şi Lupac55 •
De asemenea, se impune a menţiona faptul că începuturile industriei
româneşti constructoare de maşini îşi are vatra originară pe aceleaşi plaiuri ale Caraş-Severinului, înregistrînd evoluţii spectaculoase, în special
în cetatea de foc a Reşiţei. Acumularea unei îndelungate experienţe şi
înalta specializare a lucrătorilor din acest mare centru industrial au determinat atît în domeniul siderurgiei, cît şi în ramura construcţiei de
maşini, realizarea unor performanţe deosebite, asimilarea celor mai moderne procedee de prelucrare a metalului, antrenînd în chip firesc, mai
multe premiere tehnice de importanţă naţională şi europeană56 .
Prestigiul şi continuitatea pe linia performanţelor tehnice tradiţionale
obţinute de Uzinele Reşiţa sînt confirmate de calitatea produselor fabricate, în anii construcţiei socialiste, în toate uzinele şi întreprinderile Caraş-severinene. Ne rezumăm a aminti aici doar motoarele Diesel în patru timpi, cu şase şi 12 cilindri, cu o putere de 1 250, 2 300 şi 2 500 CP;
boghiurile pentru locomotive Diesel electrice de 2 100 CP; locomotivele
Diesel hidraulice de 1 250 CP şi locomotivele electrice de 7 350 CP; în
sfîrşit, uriaşele hidroagregate de tip Kaplan cu o putere nominalizată de
178 OOO KW pentru sistemul hidroenergetic şi de navigaţie pe Dunăre de
la Porţile de Fier - cele mai puternice utilaje de acest tip fabricate pînă
acum pe plan mondial.57
Adunînd pe vatra Caraş-Severinului tradiţii de aproape cinci milenii,
mineritul şi metalurgia au o trăsătură comună în dezvoltarea lor, continuitatea practicării acestor îndeletniciri, la care s-au adăugat cu timpul
spiritul superior de organizare şi pasiunea meseriei sau tendinţa permanentă spre perfecţionare şi calitate.
Vechimea multimilenară a activităţii productive, legate de extracţia
şi prelucrarea bogăţiilor subsolului, incontestabila lor valoare economicosocială, le-a transformat de multă vreme, în ocupaţii de bază pentru o
parte a locuitorilor din sudul Banatului. In acelaşi timp, continuitatea,
amploarea şi intensitatea activităţii minere şi metalurgice, din eneolitic
pînă în prezent, au dus, în mod direct la constituirea unui patrimoniu
virtual de istorie tehnică, a cărui existenţă este semnalat pe întreg cuprinsul judeţului, sub cele mai diferite forme. Urmele materiale care
atestă, aproape exclusiv arheologic, dezvoltarea mineritului şi metalurgiei, de la începuturi pînă în perioada feudalismului timpuriu, prezintă
astfel o mare diversitate de tipuri şi forme, de la obiecte finite (unelte,
scule, arme, podoabe şi moncdt') la instalaţii (cuptoare de redus mine54

Ibidem, p. 81-82.
Ibidem, p. 44-45 şi 1'07-HJ9; Vc>zi ~i I. Păsărică, Monografia Uzinelor de fier
şi Domeniilor din Reşiţa, Bucure~ti, 1936, p. 12-.13.
56
I. Păsărică, op. cit., p. 14, 30; STEG, Vbergabsprotolcoll des Reschitzaer Eisenwerkes, von 14 iuly, 1885, fila 40; 200 ani de ani, I, p. 70; 93-94.
57
S. Bordan, G. C. Bogdan, în Construcţii de maşini, (număr jubiliar), Bucu55

reşti,

1971, p. 28-29.
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rcul, galerii săpate în stîncă „cu dalta şi ciocanul") şi pînă la bucăţile de
minereu, calupuri de zgură şi turte de metal.
ln secolul al XIV-lea, numărul surselor documentare' se amplifică, izvoarele arheologice fiind completate de informaţiile documentelor scrise,
a izvoarelor literare, etc. După secolul al XVIII-lea, cînd se produce trecerea de la etapa tradiţională casnică-ţărănească a extracţiei şi prelucră
rii metalelor, la etapa exploatării de tip industrial, sursele de informare
cu privire la istoria tehnicii sporesc atît cantitativ cît şi prin diversitate.
Din această perioadă vestigiile tehnice păstrate „în picioare" sau rămase
încă la suprafaţă solului devin tot mai numeroase, ele fiind: foste ateliere manufacturiere sau hale de fabrici, cuptoare pentru reducerea minereului de fier, furnale pentru topirea cuprului, instalaţii miniere din
subteran etc., la care se adaugă, în cantităţi considerabile', produsele finite
de toate tipurile şi dimensiunile. Vestigiile tehnice din epoca modernă piese tridimensionale originale - sînt completate printr-o cantitate mare
de izvoare scrise: documente oficiale, registre de inventar, devize de lucrări, planuri, hărţi, schiţe, descrieri şi jurnale de călătorie, desene şi litografii, tablouri cu caracter documentar.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea acestor surse li se adaugă
şi o cantitate impresionantă de materiale fotografice (diapozitive, clişee
pe sticlă, fotografii etc.) care surprind şi imortalizează cele mai variate
aspecte legate de dezvoltarea mineritului şi metalurgiei din epoca modernă pînă în prezent. 58 •
III. Patrimoniul tehnic al Muzeului Judeţean de Istorie din Reşiţa.
Diferite iniţiative mai vechi, căile constituirii, profilul şi structura colecţiilor

lncă din a doua jumătate a secolului trecut se pare că în aceste părţi
s-au manifestat unele preocupări pentru adunarea şi valorificarea expoziţională a mărturiilor originale referitoare la istoria tehnicii, descoperite
în zonă. Astfel, au apărut diferiţi colecţionari particulari la Oraviţa, Reşiţa, Caransebeş şi Bocşa, care proveneau mai ales din rîndul intelectualităţii locale: învăţători, profesori, jurişti şi inginC'ri (în special foşti angajaţi ai intreprinderilor societăţii S.T.E.G. ajunşi la pensionare). Prin
astfel de amatori pasionaţi, la care se adaugă şi o categorie, cu totul
aparte, a ţăranilor-cărturari sau a inventatorilor-ţărani din lumea satelor
cărăşene, s-au constituit primele colecţii de mineralogie şi artizanat industrial - vechi produse meşteşugăreşti lucrate artistic) apoi colecţiile
de unelte, scule şi obiecte de metal (mai ales· din aramă şi bronz sau
piese turnate din fontă) reprczentînd diversele produse ale atelierelor şi
fabricilor locale. Paralel au apărut şi colecţii de documente, diplome, brevete, chiar şi de publicaţii ştiinţifice şi tehnice provenite din străinătate.
Eforturile primilor colecţionari, adeseori intreprinse fără scopuri precise,
exclusiv pe baza criteriilor estetice sau militariste, stimulate chiar anumite interese pecuniare, au cunoscut o evoluţie întîmplătoare, soldată
58

clişee,

Numai colecţia de negative şi diapozitive pe sticlă, originale, se ridică la 1514
cf. inventar MJIR nr. 1-879; 9CIB-1577.
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uneori cu dispersarea bunurilor adunate şi numai în puţine cazuri, prin
efectuarea unor donaţii către şcolile locale59 •
Paralel cu cîteva eforturi şi încercăl'i particulare din secolul al XIX-lea,
consemnăm şi existenţa unor iniţiative oficiale, determinate în primul
rînd de scopurile societăţii monopoliste S.T.E.G., care urmărea, pe de-o
parte, dezvoltarea interesului faţă de activităţile tehnice industriale, iar
pe de altă parte, realizarea unei reclame eficiente pentru produsele proprii. Numai în acest context se pot explica eforturile S.T.E.G.-ului pentru
a organiza „Expoziţia produselor montanistice, profesionale şi industriale",
încă în anul 1869, la Oraviţa, prima acţiune consemnată de acest fel din
sud-estul Europei 60 • Cea mai mare parte a exponatelor, cum era şi firesc,
aparţineau societăţii S.T.E.G., care şi-a propus să ilustreze viaţa economică a ţinutului (fostul comitat Caraş-Severin), printr-o comparaţie între
trecut şi prezent61 •
Către sfîrşitul secolului trecut şi începutul cdui următor se face remarcată activitatea unor colecţionari particulari din Reşiţa. Ba mai mult,
după cum remarca un ziar al vremii, conducerea S.T.E.G.-ului se arată
interesată să organizeze la Reşiţa un muzeu al uzinelor şi intreprinderilor
sale, deci un muzeu tehnic. Desigur, că în acest caz, foarte probabil că
era vorba despre un muzeu cu profil politehnic. Avîndu-se în vedere
necesitatea creării patrimoniului unei asemenea instituţii, în anul 1905, a
fost înfiinţată şi o „Comisie muzeistică pentru comitatul Caraş-Severin",
avîndu-1 preşedinte pe dr. Ioan Budinţeanu 62 • Există diferite informaţii
despre energia cu care „Comisia muzeistică ... " şi-a început activitatea
reusind ca numai după o scurtă perioadă de timp să adune un număr
imp resionant de obiecte şi, se pare, dintre cele mai valoroase. Însă, din
păcate, în anul 1906, negăsindu-se spaţiu corespunzător pentru păstrarea
~i expunerea colecţiilor, „Comisia muzeistică ... " a fost desfiinţată, iar
mulţimea obiectelor de valoare adunate au luat drumul muzeelor din
Viena şi Budapesta63 •
Alte iniţiative asemănătoare rcînnoadă firul mai vechilor preocupări
în anii 30 ai secolului nostru, din nou la Oraviţa, însă foarte curînd au
eşuat şi ele 64 •
Ideea înfiinţării unui muzeu propriu de istoria mineritului şi metalurgiei la Reşiţa, a fost reluată cu mai multă fermitate în ultimele două
decenii, cînd a început să fie urmărită sistematic. De această dată, exponentul principal a devenit tînărul muzeu reşiţean de istorie, înfiinţat
in anul 196265 • În ciuda problemelor dificile, întimpinate aproape per0

G. C. Bogdan, Flamura roşie, nr. 784 din 11 mai 1957; * ~ * 200 ani de con... , p. 275.
uo S. S. Moldovan, Prima expoziţie organizată la Oraviţa în 10 august-15 septembrie 1869, manuscris păstrat în Expoziţia de istoria culturii caraş-severinene,
09

strucţii

Ora~·iţa.
61 j l.Jidem.

u" Ci. Bogsancr Zeitung, nr. 21, Bocşa, 21 mai 19'05.
Ibidem.
~ I. Popa, Un proiect de organizare a Muzeului din Oraviţa, comunicare pre-

63
6

zentată

la simpozionul „File din istoria localităţilor cărăşcnc", Oraviţa, 2 noiembrie 1973.
G; In luna iulie 1957, în cadrul Combinatului siderurgic Reşiţa, s-a constituit o
„Comisie pentru înfiinţarea muzeului", formată din muncitori, tehnicieni, funcţio
nari şi ingineri; la 15 martie 1962, prin Dispoziţia nr. 48.322 din 9.V.1962 a Minishttps://biblioteca-digitala.ro
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manent - lipsa mijloacelor de transport adecvate; inexistenţa unui laborator specializat pentru conservarea şi tratarea obiectelor tehnice; a spaţiului necesar în vederea depozitării şi păstrării lor; şi, nu în ultimul
rînd, însăşi absenţa specialiştilor cu nivel corespunzător de pregătire khnică personalul Muzeului din Reşiţa a desfăşurat o activitate de colectare perseverentă, an de an, concretizată prin aşezarea bazelor unui
apreciabil patrimoniu tehnic chiar în cadrul instituţiei. Orientîndu-se, dP
la început, spre vestigiile rămase în urma practicării unor activităţi industriale cu cele mai vechi şi puternice tradiţii, eforturile muzeografilor
reşiţeni s-au concretizat prin formarea unor colecţii valoroase, în măsură
să ilustreze etapele principale ale dezvoltării mineritului şi metalurgiei
pe teritoriul Caraş-Severinului.
Căile prin care s-au constituit şi au sporit respectivele colecţii de istoria tehnicii sînt, în general, cele cunoscute, obişnuite pentru activitatea
specialiştilor de la muzeele de toate profilele, practicate de la caz la caz
şi de către cei de la Reşiţa. Iniţial, primele piese şi colecţii referitoare
la dezvoltarea industriei în zonele Reşiţa, Bocşa-Ocna de Fier-Dognecea, Oraviţa-Ciclova Montană-Sasca, Anina şi Moldova Nouă au fost
adunate, pe de-o parte, cu sprijinul unor colecţionari entuziaşti, muncitori, tehnicieni, ingineri (pensionari sau în activitate) iar, pe de altă parte,
prin obţinerea unor donaţii generoase din partea conducerii uzinelor de
la Reşiţa şi a conducerii intreprinderilor miniere de la Anina, Bocşa,
Dognecea, Secu-Cuptoare, Doman şi Moldova Nouă.
Pentru a cunoaşte evoluţia, în perioadele de început, adică anumite
detalii tehnologice, repertoriul obiectelor care s-au produs şi în general,
intensitatea activităţilor miniere şi metalurgice practicate în cuprinsul
judeţului, s-au executat o serie de cercetări arheologice, fie săpături sistematice, fie intervenţii de salvare. In continuare, s-a intreprins explorarea unor puţuri şi galerii de mine datînd din epoca romană, din evul
mediu şi chiar mai recente, ca diferite exploatări miniere din secolele
XVIII-XIX. Subliniem că fiecare campanie arheologică, sau explorare
pe teren şi-au adus aportul specific şi constant la îmbogăţirea patrimoniului tehnic al muzeului ca şi la lămurirea unor probleme teoretice privind extracţia şi prelucrarea metalelor în zona muntoasă a Banatului.
Aşa au fost descoperite, intrînd consecutiv în colecţiile instituţiei, cele
mai vechi piese de metal: două cîrlige de undiţă şi cîteva inele „fabricate" din cupru nativ, prin procedeul tehnologic primitiv al „ciocănirii
la rece". Obiectele respective au fost găsite cu ocazia cercetării unor aşe
zări neolitice identificate în hotarul localităţilor Gornea (corn. Sicheviţa)
şi Liubcova (corn. Berzasca) din Valea Dunării 66 • Tot la Gornea a fost descoperit un străvechi topor de aramă cu braţele în cruce67 • Cercetările de
la Cuptoare-Dealul Sfogea (corn. Cornea)68 , ca şi săpăturile întreprinse
terului lnvăţămîntului şi Culturii s-au pus bazele oficiale ale Muzeului din Reşiţa
mai intîi ca muzeu orăşenesc.
'
66 Gh. Lazarovici, Gornea. Preistorie, ,1977, p. 5; Vezi şi E. Comşa, în MFME,
2, 1969, Szeged, p. 29-38.
87
I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, în Banatica, II, 1973, p. 416, fig. 10/1.
68 Rezultatele acestei cercetări sînt încă inedite, informaţii amabile de la Adriana Oprinescu.
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în Peştera Hoţilor de la Băile Herculane69 , au îmbogăţit repertoriul obiec~
telor lucrate din cupru nativ cu cîteva împungătoare, o lamă de pumnal
şi mai multe bucăţi de zgură, rezultate din obţinerea aramei în urma reducerii minereurilor de carbonat de cupru70 • Făuritorii obiectelor de cupru menţionate au fost purtătorii culturii Sălcuţa, adevăraţi demiurgi ai
metalurgiei aramei. Alţi reprezentanţi ai aceleiaşi metalurgii a cuprului
mai evoluat au fost purtătorii aşa-numitei culturi Coţofeni, a căror aşe
zare întărită de pe dealul Colţani (Bocşa) a prilejuit descoperirea altei
serii de obiecte lucrate din cupru nativ: un topor, două dălţi cu toc, un
pumnal, un străpungător şi o brăţară 71 •
Investigaţiile arheologice au atestat, de asemenea, o largă difuziune a
metalurgiei bronzului în sudul Banatului. Descoperirile semnalate la Moldova Nouă, Fizeş, Tirol, Cornuţel-Banat, Liubcova-Ţiglărie, Giurgiova,
Pescari, Gornea, Ticvaniu Mare, Cozla şi Caransebeş - ilustrează progresul tehnic remarcabil, înfăptuit prin folosirea noului aliaj al aramei
cu cositor, cu arsen sau cu antimoniu etc. Concomitent, aceste săpături
arheologice au contribuit la sporirea patrimoniului instituţiei cu cîteva
depozite de bronzuri, cu totul remarcabile şi semnificative, alcătuite din
arme, unelte şi podoabe. Cu prilejul aceloraşi cercetări au mai fost recuperate forme de turnare, tipare de gresie, turte de bronz, resturi de
metal şi zgură provenite de la turnare 72 •
Ca şi în alte părţi de pe cuprinsul României, în sudul Banatului cercetarea arheologică a primei vîrste a fierului a evidenţiat un paradox
istoric, şi anume intensificarea, fără precedent, a metalurgiei bronzului
care, în plină epocă a fierului, ajunge în măsură să satisfacă cerinţele tot
mai sporite ale societăţii. Depozitele de bronzuri hallstattiene, descoperite
în mai multe localităţi din judeţul Caraş-Severin, reprezintă dovezi incontestabile ale acestui apogeu.
Tot cu sprijinul arheologiei s-a constatat că în a doua epocă a fierului, daco-geţii exploatau îndeosebi minereurile vizibile la suprafaţă (fier
meteoritic, pungile aluvionare etc.), cu predilecţie cele mai sărace în fier,
datorită avantajelor de ordin tehnic pe care le oferă procesul reducerii.
Obiectele de fier - arme, unelte şi scule - , turtele de fier şi calupurile
de zgură, descoperite la Berzovia, Valea Timişului, Stenca Liubcovei, Sviniţa-Piatra Ilişovei, Pescari şi Divici, reprezintă dovezile incontestabile
ale dezvoltării metalurgiei fierului pe teritoriul bănăţean în vremea civilizaţiei geto-dacice şi în special în perioada statului dac unitar şi independent de la Burebista la Decebal. 73 Săpăturile arheologice de amploare,
G9 Dr. Petre Roman, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Arheologie
Bucureşti, autorul cercetărilor, a predat Muzeului Judeţean de Istorie din Reşiţa o
lamă de pumnal din cupru, nr. inv. BH 68.
10 •
•
• Caraş-Severin. Monografie, p. 54.
71

E. Speidl, op. cit., p. 65.
printre altele, depozitele de bronzuri găsite în hotarul localită
ţilor: Giurgiova, Gornea, Sicheviţa, Pescari, Drencova, Liubcova-Ţiglărie, Cozia,
Ticvaniu Mare, Cornuţel-Banat şi Fizeş; Cf. I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir,
op. cit., p. 403-U6; fig. 7/1-5; fig. 9; E. Iarosclavschi, in Banatica, II, 1973, p. 79-84;
C. Săcărin, ln Banatica, IV, 1977, p. 111-.115; Idem, in Banattca, V, 1979, p. 107-lH;
Gh. Lazarovici, C. Săcărin, în Banatica, V, p. 71-1-05; C. Săcărin in Banattca, VI,
1981, p. 97-1'01; Idem, in Banatica, VII, 1983, p. 59-61.
72 Menţionăm,

rn fr„m
73 M. Gumă, in Banatica, VII, 1983, p. 66-101; P. Rogozea, in Banatica, VII,
p. 140-142.
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care vizau cercetarea vestigiilor perioadei stăpînirii romane şi post-romane, au pus în evidenţă intensificarea procesului extracţiei bogăţiilor
subsolului, modificarea modului de exploatare a metalelor, dar mai ales,
înmulţirea considerabilă a obiectelor de metal. Fie că acestea erau lucrate din fier - unelte variate, scule de toate tipurile, usti:-nsile măruntP,
arme, obiecte de uz casnic şi materiale de construcţie (scoabe, cuiC', piroane etc.) - fie că sînt din cupru sau bronz - piese de car şi harnaşament, lacăte, chei, podoabe pentru îmbrăcăminte (butoni, nasturi, fibule, catarame, copci), văscioare, monede - , din plumb (greutăţi) sau din
metale preţioase (în special podoabe şi monede), asemenea produse ale
metalurgiei ilustrează nivelul înalt atins de dezvoltarea meşteşugurilor
din antichitate. Recent, la Moldova Nouă, au fost identificate mai multe
construcţii tipice aparţinînd unei aşezări de minieri din epoca romană.
Odată cu construcţiile lucrătorilor au fost găsite numeroase scule şi unelte
specifice pentrn ocupaţia de bază a comunităţii respectivei 4 • Descoperirea
şi cercetarea unor cuptoare pentru redus minereul de fier şi a numeroase
tuburi suflante din lut, utilizate la Ramna, Berzovia, Bocşa Română şi
la Reşiţa, pun în lumină amploarea activităţilor extractiv-reducătoare din
Valea Bîrzavei, demonstrînd că aici au fost aşezate, de multă vreme, bazele unei metalurgii a fiernlui, fiind create şi dezvoltate tradiţii proprii
în acest domeniu;:;_
Cîteva sondaje de verificare şi periegheze în aşezări datate în secolele IV-VI e.n. au dus la identificarea, in hotarul satelor Soşdea, Ghcrteniş şi F'izeş, a numeroase haldine de zgură care indică existenţa în
apropierea vetrelor a unor cuptoare pentru redus minereul de fier. Asemenea descoperiri sînt mărturii sigure, că şi după retragerea administraţiei şi legiunilor de pe teritoriul fostei provincii Dacia romană, mineritul
şi metalurgia fierului au rămas ocupaţiile de bază, cel puţin pentru o parte
a populaţiei romanizate din sud-vestul patriei noastrei 6 •
Numărul ma1·e de obiecte din fier şi bronz: arme, piese de harnaşa
ment, ustensile casnice, unelte agricole, scule pentru prelucrarea lemnului,
unelte de fierărie, vîrfuri de săgeţi, vîrfuri de lănci şi suliţe, pumnale şi săbii, podoabe de toate timpurile, ca şi furnalele, de mici dimensiuni, prevăzute cu tuburi de lut pentru obţinerea tirajului de aer necesar, descoperite în diferite aşezări româneşti cercetate pînă acum la:
Gornea, Ilidia, Pojejena, Moldova Veche şi Cuptoare-Cornea au contribuit
la îmbogăţirea şi diversificarea colecţiilor de istorie tehnică, demonstrînd
continuitatea practicării metalurgiei, ca şi interesul constant pentru valorificarea bogăţiilor miniere din Munţii Banatului de-a lungul evului
mediun.
Cu sprijinul cîtorva colaboratori pasionaţi şi al unor speologi localnici,
Muzeul din Reşiţa a organizat, în anumite etape, explorarea vechilor galerii miniere, care au funcţionat la Ocna de Fier, Dognecea, Sasca Montană şi Moldova Nouă, în secolul al XVIII-iea. Cu acest prilej, s-au desco-

* * * 200 ani de construcţii de maşini ... , I, p. 34-36.
Ibidem, p. 35-36.
76 Confirmînd amploarea şi intensitatea îndeletnicirilor legate de exploatarea
fierului, arheologul Ovidiu Bozu de la Muzeul judeţean Reşiţa, a identificat şi cercetat recent vestigiile unei a5ezilri de metalurgişti din perioada postaurelianil, ln
punctu! „Giuricani" din hotarul satului Şoşdea.
77 *
* • 200 ani de construcţii de maşini ... , p. 45-47.
71

73
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perit instalaţii de tehnică minieră, unelte şi scule de minerit, şine şi
traverse de lemn, vagoane cu tijă de ghidare etc. Toate aceste piese, după
ce au fost recuperate şi conservate destul de bine, chiar la faţa locului,
au fost incluse în inventarul colecţiilor de istoria tehnicii deţinute de
muzeul reşiţean 78 • Eforturile de îmbogăţire a patrimoniului tehnic şi completarea tezaurului ştiinţific de date despre domeniile industriale la care
ne referim, nu s-a rezumat doar la cercetările arheologice şi exploatarea terenului, ci au fost completate prin investigaţii la alte muzee şi, mai ales în
arhive, unde s-a identificat şi fotocopiat o importantă cantitate de documente, inventare, registre de cheltuieli, devize de lucrări, protocoale de
predare-primire a unor instalaţii, utilaje sau bunuri, schiţe, planuri, albume şi hărţi care ilustrează tabloul veridic al evoluţiei mineritului şi
metalurgiei în secolele XVIII-XIXî 0 .
Paralel cu acţiunile de cercetare pe teren sau în arhive şi cu demersurile pentru obţinerea unor donaţii de la întreprinderi şi instituţii de stat,
s-au organizat cîteva serii de investigaţii printre deţinătorii particulari,
în scopul achiziţionării unor obiecte de interes muzeistic, fireşte, în primul rînd, în localităţile tradiţionale ale mineritului şi metalurgiei cără
şene. Pe calea achiziţiilor s-a urmărit obţinerea unor piese de interes şi
valoare deosebită, dar şi diversificarea sau, uneori, completarea colecţiilor
existente. În acest fel s-au constituit colecţii de: artizanat industrial (în
special piese de sec. XVIII-XIX), de mineralogie estetică şi minerale
utile (cu eşantioane) rare şi de valoare deosebită provenite exclusiv din
subsolul judeţului Caraş-Severin, de lămpi şi opaiţe miniere, de hărţi
miniere (din secolul al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al
XIX-lea), costume şi obiecte de paradă folosite de minerii caraş-scveri
neni la sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, diplome, carnete şi documente personale, fotografii reprezentînd mineri şi metalurgişti în procesul de muncă sau cu familiile lor, fotografii care înfăţişează
hale de fabrici şi ateliere, intrări sau interioare din galerii de mine şi
puţuri, diferite instalaţii industriale, motoare, maşini-unelte sau obiecte de
uz casnic produse în perioada 1870-1920 etc.). În sfîrşit, avînd în vedere
criterii şi necesităţi de valorificare expoziţională, patrimoniul de istorie
tehnică a sporit prin executarea unor mulaje, secţiuni de instalaţii, modele
şi machete în stare de funcţionare (vatra primitivă pentru reducerea minereului de fier, machetele reprezentînd tipurile de furnale în evoluţia lor
cronologică, forje cu ciocanele de lemn de la Bocşa, sistemul de funcţio
nare al instalaţiilor de ridicare de la mina Anina etc. 80 •
Încheiem prezentarea succintă a diferitelor colecţii şi categorii de
obiecte, ca şi a modului prin care au ajuns în patrimoniul Muzeului de
Istorie al Judeţului Caraş-Severin, menţionînd că s-au acumulat pînă în
prezent un număr de 6 038 piese. Din total, 1 766 piese sînt depozitate
Ibidem, p. 47-50; Vezi şi V. Wollmann, Banatica, J, 1971, p. 197-216 şi planII-V/fig. 2; Vll, VIII, X/fig. l; XI-XIII; XVIII-XXVI.
Idem, în Banatica, II, p. 187-198; Idem, în Banatica, III, Hl75, p. 191; Idem,
în Banatica, V, 1979, p. 297-315; vezi ~i V. Zaberca, în Banatica, III, p. 219-229,
sau Gh. Ruja. în Banatica, III, p. 209-217.
80
Machete în stare de funcţionare sînt prezentate în Expoziţia permanentă a
mineritului carbonifer organizată la Anina, cuprinse în patrimoniul MJIR sub
nr. inv. 227; 288; 289; 1756.
70
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79
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expuse la Anina într-o expoziţie permanentă dedicată ilustrării mineritului carbonifer 81 • Alte 231 de piese ilustrează evoluţia exploatării minereurilor neferoase într-o secţiune special amenajată din cadrul expoziţiei permanente de istorie de la Moldova Nouă 82 • Restul de 2 558 de piese,
reprezentînd colecţii de istoria mineritului, metalurgiei şi construcţiilor
de maşini, sînt păstrate la Reşiţa, în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie.

IV. Valorificarea

expoziţională

a patrimoniului de istorie a tehnicii

Specificul activităţilor industriale de bază pe teritoriul la care ne
referim, vechimea tradiţiilor formate aici, potenţialul cultural şi instructiv-educativ oferit de patrimoniul tehnic virtual din zonă, ca şi valoarea
intrinsecă, ştiinţifică şi documentară a diverselor colecţii de istorie tehnică deja acumulate, impun cu imperioasă necesitate valorificarea complexă, superioară a acestora, fie prin crearea unui Muzeu de istorie a tehnicii la Reşiţa, fie prin constituirea în cadrul Muzeului judeţean a unei
secţii distincte, specializate pentru istoria mineritului şi metalurgiei.
Avînd o expoziţie de bază proprie şi clar profilată pe ilustrarea unei tematici specifice', un asemenea muzeu sau secţie tehnică ar putea să funcţioneze, fie la Reşiţa, într-un spaţiu propriu adecvat, fie într-unul din
vechile centre industriale miniere şi metalurgice din apropierile „Cetăţii
de foc", la Doman, Secu-Cuptoare, Dognecea sau Bocşa, unde de asemenea, ar fi posibilă amenajarea unui spaţiu corespunzător, cu toate dotările
~i anexele funcţionale implicate.
Realizarea acestui deziderat presupune, desigur, ca o condiţie prealabilă, dezvoltarea în continuare a patrimoniului tehnic actual, o tot mai
pronunţată specializare sau profilare a colecţiilor, apoi organizarea lor potrivit structurii ramurilor industriale specifice teritoriului reprezentat. Spre
a se evita empirismul şi arbitrariul sau „caracterul pompieristic de campanie", atît de dăunător în activitatea unei asemenea instituţii, se impune
asigurarea creşterii numărului obiectelor tehnice pe baza unor criterii riguros ştiinţifice. în acest scop, considerăm că elaborarea unui viitor program
de cercetare a istoriei tehnicii trebuie să pornească de la prospectarea patrimoniului virtual pentru a se ajunge la cunoaşterea şi cuprinderea sistematică a întregului teritoriu judeţean, răspunzînd în mod obligatoriu la
următoarele probleme:
l. Ilustrarea începuturilor activităţii extractive şi precizarea momentelor principale în evoluţia ramurilor de bază ale mineritului caraş-seve
rinean.
a) Extracţia metalelor neferoase;
b) Extracţia minereurilor de fier;
c) Exploatarea zăcămintelor de cărbune;
2. Tradiţiile prelucrării metalelor şi specificul dezvoltării metalurgiei.
3. începuturile şi evoluţia sectoarelor principale ale industriei constructoare de maşini.
81
82

Expoziţia funcţionează
Expoziţia funcţionează

din anul 1976.
începind din anul 1977.
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4. Mutaţiile social-economice determinate de apariţia şi dezvoltarea
centrelor industriale.
5. înfluenţa dezvoltării activităţilor industriale asupra vieţii culturale
şi structurii psihice a locuitorilor caraş-severineni.
In stadiul actual, în vederea trecerii la valorificarea completă a tezaurului tehnic existent în judeţul Caraş-Severin, credem că este momentul
pentru a se proceda oficial, indiferent de centrul minier sau metalurgic
din zonă, care ar urma să o adăpostească, la organizarea unei expoziţii permanente de istorie tehnică pe baza unei tematici, care ar porni de la următoarele considerente:
În primul rînd, din punct de vedere al structurii tematicii, este necesar
să se aibe în vedere problema reprezentării fidele a structurii patrimoniului real actual, sugerîndu-se în mod adecvat structura patrimoniului tehnic virtual, care exprimă cel mai complet specificul judeţului Caraş
Severin.
Folosirea obiectelor tridimensionale, a exponatelor originale de toate
tipurile şi categoriile - documente scrise şi cartografice, planuri, schiţe,
fotografii etc. - dar şi a modelelor sau machetelor în stare de funcţionare,
împreună cu toate elementele necesare înţelegerii şi explicării tehnicii, a
procesului tehnologic în esenţă şi în evoluţia sa istorică, va reflecta, clar,
ideea de istorie tehnică, asigurînd atît accesibilitatea, cit şi caracterul pronunţat intuitiv, demonstrativ şi instructiv al prezentării elementelor tematice. Considerăm, astfel, că expunerea sistematizată pe baza explicării
principiului istorismului în ştiinţă, întemeiată, deci, pe respectarea riguroasă a celor două criterii precise: cronologic şi tematic, garantat ilustrarea convingătoare a momentelor importante ale dezvoltării mineritului sau
metalurgiei, urmărite în succesiunea lor neîntreruptă, din cele mai vechi
timpuri pînă în prezent.
Al doilea aspect care trebuie avut în vedere este corelarea pieselor, a
momentelor şi evenimentelor tehnice, din spaţiul caraş-severinean, cu
faptele şi realizările tehnice contemporane, consemnate pe întreg terito~
riul naţional şi, fireşte, chiar într-un context mai larg, european sau internaţional.

Evident, cu mijloace şi în forme specifice muzeistice, va fi, astfel, posibil să urmărim cum au fost receptate pe plan local, în diferite perioade
de timp, cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii din domeniile mineritului şi metalurgiei. Totodată se demonstrează, prin analogie şi comparaţie directă, aportul adus de către generaţiile de meşteşugari localnici la
progresul ştiinţei şi tehnicii româneşti, la dezvoltarea industriei naţionale
şi, mai ales, contribuţia lor la îmbogăţirea tezaurului de cunoştinţe şi înfăptuiri tehnice ale omenirii.
Urmărind o finalizare practică, cit mai apropiată în timp, a consideraţiilor expuse aici, credem că atingerea dezideratelor fireşti, ştiinţifice şi
cultural-educative pe care le implică orice valorificare muzeistică va deveni o realitate reşiţeană pe măsură ce elaborarea tematicii va răspunde
unor obiective ce se impun aproape de la sine:
1. Varietatea bogăţiilor subsolului caraş-severinean este necesar să fie
reprezentantă ca o condiţie determinantă, care poate explica în primul rînd
apariţia timpurie a mineritului şi metalurgiei, apoi transformarea lor în
ocupaţii de bază, permanente ale locuitorilor în aceste părţi.
28*
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2. În vederea ilustrării evoluţiei specifice a mineritului şi metalurgici
din diferite epoci şi perioade istorice, expunerea este necesară să se opereze mai ales, cu obiecte tridimensionale, documente originale şi modele
sau cu machete funcţionale. Asemenea exponate trebuie să reprezinte, ct>l
puţin, 55-60% din totalul materialelor folosite în expoziţia de bază.
3. Subliniind vechimea şi permanenţa practicării ocupaţiilor extractiv-reducătoare, ca dovezi de incontestabilă continuitate etnică în sud-vestul pămîntului românesc, expoziţia de bază va trebui să prezinte aceste
îndeletniciri productive drept atribute ale activiţăţii unui popor stră
vechi, cu puternice rădăcini autohtone şi cu un mod de viaţă permanent
sedentar.
4. De asemenea, este necesar ilustrarea convingătoare a progreselor
tehnice realizate de localnici în practicarea mineritului şi metalurgiei, a
nivelului înalt atins în aceste domenii. Paralel cu sublinierea varietăţii
tradiţiilor, expoziţia va prezenta diferitele succese tehnice şi premierele
industriale de importanţă naţională sau chiar internaţională, participarea
şi cucerirea unor distincţii la diferite manifestări de mare prestigiu organizate de-a lungul anilor.
5. În sfîrşit, expoziţia de bază va insista asupra formării şi dezvoltării
centrelor miniere şi metalurgice judeţene, ca vechi aşezări autohtone,
specializate în practicarea unor ocupaţii industriale specifice. Experienţa
practicii, îndemînarea dobîndită, generaţie de generaţie, se impun ca temelii ale dezvoltării industriei româneşti în epoca modernă şi contemporană contrar unor păreri tendenţioase care o atribuie factorului extern,
ignorînd faptul că statul austriac, ca beneficiar, organizase, cu adevărat,
numai o jefuire sistematică de tip colonial, a bogăţiilor miniere, laolaltă
cu exploatarea forţei de muncă pe care le deţinea sudul Banatului.

ILIE UZUM

l\UTTEL UND WEGE DER VERWERTUNG
DES TECHNISCHEN ERI3ES IM KREISE CARAŞ-SEVERIN
(Zusammcnf assung)

Das erste Kapitel erwăhnt em1ge Tcndenzen der gegenwărtigen MusC'o!ogie.
Diesc oszielliert zwischen clem klassischen curopăischen Model! - von Institution
die nach dem Prinzip dcr Vereinigung der Geschichte der Wissenschaft mit der der
Technik, als technischwissenschaftliche Geschichtc, organisiert ist - und dem amerikanischen Modell - als wissenschaftliches Erziehungszentrum, das die Gegcnwart
und Zukunft mehr als die Vergangenheit betont.
Der Verfasser spricht sich fUr die traditionelle europăische Idee aus. Er rnacht
den Vorschlag das technische Erhe des Krcises Caraş-Severin anhand, des historischcn Kriteriums, in einem Geschichtcmuseum zu verwerten. Hier soli die Entwicklung des Bergbaus, des Hiittenwesens und des Maschincnbaus, als Grundbeschăftigungen der Bevolkerung des SW Rumăniens dargestellt werden.
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Tm năchskn Kapitc>l argumentiert der Verfasser seine Meinung mittels der
Struktur des technischen Patrimoniums des Kreises. Dic>se Struktur, die sich insbesor.ders auf elen BPrubau und das Hilttenwesen bezieht, wird durch die Analyse
verschiedener Prămisscn erklărt.
Die Arbeit erlăut<'rt die A1·t und Weise auf der sich die technische Erbschaft
des Kreismuseums Caraş-Severin aus Reşiţa gebildet hat, sowie dessen Struktur.
Anhancl dcr erwălmten Prinzipien und des technische Patrimoniums des MusPums macht der Verfasser im letzten Kapitel der Arbeit, Vorschlăge zur museistischen Verwertung desselben. Ebenfalls, crwăhnt er desscn wisscnschaftliche und
erz!eiwrische Zie~e.
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Pi. I - Cele mai vechi obiecte de metal: fig. 1 - unelt e de cupru (Colţar-Bocşa);
fig. 2 - unelte şi arme din cupru şi bronz descoperite la Gornea (corn. Sicheviţa);
fig. 3-5 - obiect de bronz (depozitul de l a Drencova-Cozla); fig. 6 - secară cu
buton (Si cheviţa).
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PL. I! - Fig. 1 - tuburi suflante din ceramică cu urme de zgură de fier (Berzovia - Ramna epoca dacică); fig. 2 - lingură de turnare (Gornea - epoca roman ă); fig. 3 tîrnăcoape de fier p entru minerit (Cracul cu Aur Bocşa, epoca
romană); fig. 4 - tirnăcop roman (Moldova Veche - sec. IV); fig. 5-7-unelte agricole romane de fier (Gornea).
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Obiecte romane din fier · şi bronz. FJig, 1-4 - piesă de harnaşament,
cercurf şi vîrf de lance din fier (Gornea') ; fig. 5 - coif roman din fier cu
bordură . de bronz (Berzovi a )·; fi g: 6 - · ştanţă monetară de fier (Gorriea -'- sec. IV);
fig. 7-11 - piese romane din bronz (Gornea - Cetate).

Pl. Ill undiţ~i.
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Prelucrarea metalelor în evul mediu: fig. 1 - vatra unui cuptor pentru
topit minereul de fier (Gornea - atelier de fierări e, sec. XI); fig. 2 .- unelte pref eudale de fi er (Gornea - sec. VII-sec. VIII); fig. 3 - împungător de fier cu
mîner de os (Gornca - atelier fi erar sec. XI); fig. 4 - bolţ şi toc de fier din Cetatea de la P escari (sec. XIII-XV); fig. 5 - tîrnăcop şi topoare de fier (Gornea
- sec. X-XI); fig. 6 - brăţară din platbandă de bronz (Gornea - necropolă sec.
XJ-XI;I); fig. 7 - diferite tipwi de cercei din bronz şi argint (necropola de la
Cuptoare - Cornea, sec. XII-XIII).
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Fig. 1 - Situaţia zăcămintelor de minereuri din 5udul Banatului cipalele centre industriale bănăţene din sec. XVIII - tabel.
PL. V -
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Pl. VI - Fig. 1
Localităţile min iere şi metalurgice din sudul Banatului în sec. XVIII - schiţă după o hartă austriacă contemp oran ă;
fig. 2 - mina Doman - puţul Szecseny; fig. 3 - mina Secu; fig. 4
- Anina - puţul Kilbek.
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Pl. VII -

Fig. 1-2 - uniformă şi chipiu de miner; fig. 3 - Oravi ţa aur Elisabeta; fig. 4 - Anina - puţul Brenner .
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Pl. VJII - Fig. 1 - Placă turn ată cu firma localit ăţii miniere Dognecea; fig. 2-4
- părţi componente aparţinînd unui mecanism de pompare din lemn (Dognecea,
'sec. XV.FII); fig. 5-9 - ciocane şi tîrnă coape folosite în minele de la Dognecea
(sec. XVIII).
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Pl. IX - Fig. 1-2, 5 - Di<ferite tipuri de lămpi fo~osite în minele de la Dognecea şi Ocna de Fier; fig. 3-4 - fo arfeci folosite
în minele din Dognecea şi Anina.
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Fig. 1 - placă de fier turîn relief la Bocşa (1121); fig. 2
- ruinele furnalului de la Rusca
Montană (Valea Loznei); fig. 3 fotocopia documentului prin care
se atribuie păduri şi teren pentru
furnalele de la Reşi ţa (iunie 1770);
fig. 4 - placă memorială turnată
la împlinirea unui secol de la construirea furn al.elor reşiţene (3 iulie .17171'--3 iulie 1871); fig. 5 convertizorul
Bessemer
(Reşiţa,
1868.
Pl. X nată
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Pi. XI - Fig. 1 - ciocanele de la Ciclova Montan ă (sec. XIX); fi g. 2 - proHl de
şin ă pentru calea ferată exportat în Canada (sec. XIX); fig . .3 o lo comotivă fabri cată la Reşi ţa în 11873 şi transportată cu boi pe distanţa Reşiţa-Oraviţa; fig: 4 placă memorială turnată cu prilejul inaugurării căilor ferat e uzinale din Reşiţa
(3 septembrie 1874).
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