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ISTORIE VECHE

ŞI

MEDIE
:.

CONTRIBUŢII

LA ISTORIA ARTEI NEOLITICE
PLASTICA N;;EzARII DE LA LIUBCOVA-ORNITA
(JUD. CARAŞ-SEVERIN)

Materialul arheologic rezultat din urma cercetării sistematice a siturilor neolitice este, de obicei, foarte bogat. Diversitatea formelor de manifestare în această epocă face ca, cercetătorul să se aplece cu atenţie asupra
fiecărui obiect. De importanţă majoră este, după părerea noastră, grupa
de materiale arheologice pe care o numim de obicei plastică. Credem că,
la actualul stadiu al cercetărilor, nu este satisfăcătoare interpretarea după
care această grupă reflectă doar aspecte legate de cult. Poate că, mai
aproape de realitâtea acelor vremuri, ar fi ideea reflectării, prin plastică,
a raportului om-natură, a modului în care se percepea relaţia material&piritual. Structura. mentală a omului neolitic o bănuim reflectată prin
diversitatea manifestărilor de acest tip, subliniind totodată vizibilele înclinaţii spre frumos, înspre reprezentarea artistică. Putem afirma că, totalitatea acestora este corelată şi cu utilitatea, existînd trinomul de baz~1
spiritual-artistic-util (în sensul utilităţii prin prisma beneficiuliâ obţinut
imediat de pe urma creării obiectului). Comunitatea neolitică se distinge
prin atitudinea pragmatică asupra lumii.
Preocupări pentru studierea specială a plasticii se găsesc încă de la
publicarea marelui sit neolitic de la Vinca 1• Noi contribuţii sînt aduse
pînă în anul 1944 2 • După acest an, apar lucrări cu privire specială asupra
artei neolitice 3 , sau cu referiri la categoria plasticii în contextul diferitelor
culturi ·neoliti'te4 • D~ asemenea, s-au aprofundat diverse aspecte legate de
această categorie 5 .
Cu privire la staţiunea la care facem referire în prezentele rînduri au
fost publicate statuete şi alte obiecte ce ţin de categoria plasticii de către
M. M. Vas.ic 1928, 19;36, 1936a şi I.936b; in special 1936a.
" Plastica este tratată in contextul celorlalte categorii de obiecte arheologice:
I. Kutzian 1944; Roska 1928, 1941.
" Lucrări de o deosebită valoare şi utilitate ştiinţifică: Dumitrescu 1968, 1974,
1979.
4 Berciu 1961, Marinescu-Bilcu 1979; Lazarovici 1977, 1979; Dumitrescu 1980,
1983; Comşa 1987.
5 Banner 1960; Goldman 1960/1963; Srejovic 1965; Jovanovic 1965; Brukner
1965; Niţu 1968; Comşa-Răuţ 1969; Laszl6 1970; Tasic 1973; Vlassa 1976; Lazarovici 1976; Marinescu-Bilcu 1977; 1979; Bălănescu 1979; Bălănescu-Lazarovici
1979; Chapman 1981; Bălănescu 1982; Lazarovici şi colab. 1985; Stankovic 1986;
Gimbutas 1987; ş.a.
1
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Contribuţii

la istoria artei neolitice

E. Comşas, Gh. Lazarovici incluzînd aceste observaţii
ţeanî. Noile campanii întreprinse aici 8 au constituit

7

în contextul bănă
deja obiectul unor

studii şi comunicări 9 •
Pentru a simplifica munca de redactare, pentru a înţelege şi aprofunda
mai bine problemele ridicate de categoria în discuţie, am împărţit plastica
din această staţiune în următoarele grupe:
A. Vase cu folosinţă specială:
a) vase cu protome
b) vase incizate
c) vase antropomorfe
d) vase zoomorfe
-e) capace de vase
B. Plastica propriu-zisă:
.a) statuete
1. antropomorfe
2. zoomorfe
3. stilizate-perforate
b) altăraşe de cult
c) protome
C. Podoabe de lut.
D. Sculptur.:-1 în piatră.
E. Ornamente de lut aplicate pe locuinţe .

•
Grupa vaselor cu folosinţă specială (A) se distinge prin faptul că
ceramica are fie atribute estetice superioare (subgrupele b şi e), fie alte
atribute deosebite (subgrupele a, c-e). Toate aceste vase pot fi folosite
cu ocazii speciale, deci întrunesc şi caracteristicile presupuse a fi necesare în cadrul ritualului, precum şi artistice.
A. a) Vasele cu protome sînt reprezentate la Liubcova de mai multe
exemplare:
I
1. Denumirea obiectului/starea de conservare. Vas cu protoame stiJ.i.

zate, întreg (fig. 8/3)10.
2. Descrierea. Vasul este de culoare brună către gălbui, foarte bine
netezit şi lustruit. Pasta este bine frămîntată, avînd nisip fin în amestec.
Arderea este foarte bună, peretele vasului avînd miezul de culoare cenu:şie. 1n anumite zone, slipul este căzut. !nălţimea recipientului (mai departe h) este de 1O cm.
3. Date stratigrafice. Secţiunea (mai departe S) I/1985, caroul (mai
departe c) 10; adîncimea (mai departe a" 0,60 m, nivel (mai departe n) Ila.
4. lncadrare culturală. Cultura Vinca, faza B 2 •
Comşa

1969, 37-41, fig. 22-25.
Lazarovici 1979, 269 (la Liubcova pentru referirile in carte), rep. poz. 49.
8
Săpături in anii 1985 şi 1987.
9
Luca 1985; 1987a şi 1987b.
10
Roska 19-11, Taf. CXL/14; Tasic 1973, T. XXXII/118-119; Lazarovici 1976.
Abb. 8/15, 18 (~).
ti
7
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II
1. Protomă de vas. Fragmentară (fig. 7/2) 11 •
2. Reprezentarea este zoomorfă. Culoarea vasului este neagră, pasta
fiind bine frămîntată, în amestec cu nisip. Arderea foarte bună, încrustarea cu alb a inciziilor şi pictarea unor registre cu roşu, după ardere,
dau un aspect plăcut ceramicii. Fragmentul este lustruit. Protoma are
h=4,4 cm.
3. Sib/1987, c 24, a=l,20 m, n IVc.
4. Cultura Vinca, faza A 3.

•
A. b. Un

număr

de

două

vase incizate sînt aferente acestei categorii:

III
1. Vas incizat. Fragmentar (fig. 12/1 a-b)1 2•
2. Din el se păstrează partea superioară cu meandre incizate şi încrustate cu alb, benzile fiind umplute cu puncte de asemenea încrustate. Pasta
este aleasă cu grijă, fiind nisipoasă, cu pleavă tocată foarte mărunt. Culoarea neagră, cu fondul lustruit, creează un plăcut contrast cu suprafeţele
incizate şi lustruite. Un rînd de impresiuni cu unghia separă gîtul amforetei de suprafaţa incizată de pe umăr. La maximul lăţimii amforetei se
află un număr de patru proeminenţe-apucători, ce au şi rolul de a împărţi
în registre suprafaţa incizată. Recipientul are h=25 cm.
3. SI/1985, c 16, a=0,90 m, n IV.
4. Cultura Vinca, faza A 2•

IV
1. Vas incizat. Fragmentar (fig. 13/1 a-b) 13 •
2. De data aceasta sîntem în posesia profilului aproape întreg al vasului, puţin rotunjit la burtă, de formă alungită. Corpul vasului, de culoare
cenuşie este ornamentat pe toată suprafaţa cu incizii adînci, încrustate
cu alb. Benzile meandrice, largi, sînt umplute cu puncte, unele dintre ele
însă, fiind cruţate. Ceramica este foarte bine arsă, prezentînd o bună
netezire a exteriorului şi interiorului. Din păcate, lipsind atît buza cit şi
fundul vasului, întregirea sa grafică este problematică. h=20 cm.
3. SI/1985, c 13, a=0,60 m, n Ila.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •

•
11 Provine, după părerea noastră, de la un vas de acelaşi gen ca cel de la
fig. 8/3.
12
Vasic 1936b, pl. 39, T. XIII, a=8 m, 27.
IH Idem, sl. 75a, e; T. XXXII, a=6,3-6,4 m, 55.
14 Vasic 1936a, sl. 191, 31, a=6,4 m; sl. 245 şi 245 bis, 42, T. LIII; Roska 1941,
Taf. XCIX/1-7i, Taf. CXLII/21-24; D. Berciu-1. Berciu 1946-1948, 16, fig. 12/5;
Banner 19i60, pl. LVIII; Comşa-Răuţ 1969, 12, fig. 5/7; Tasic 1973, T. XXX/117;
Lazarovici 1974, fig. 8/1 (Parţa); Korek 1977, Abb. 3/11 (aşa poate arăta!); Lazarovici 1979, 93, pl. XXI G/25-26, 17; Haşotti 1983, 33, fig. 2/8; Dumitrescu
1985-1986, H, fig. 8/8, 10-18; LazaroYici 1987, fig. 10/2.
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A.c. Sîntem în posesia unui fragment dintr-un astfel de vas:
V
1. Vas antropomorf, fragmentar (fig. 8/5 a-b)14.
2. Pasta are în amestec nisip cu bobul mare şi pleavă tocată foarte
mărunt. De asemenea, se observă pietricele, obţinute poate prin spargerea
unor concreţiuni calcaroase. Piciorul de vas este acoperit cu un slip slab
netezit, căzut pe alocuri. Gleznele şi genunchiul sînt distinct modelate.
Partea din faţă a labei piciorului este ruptă din vechime. După părerea
noastră, acest picior de mari dimensiuni a făcut parte dintr-un vas antropomorf. h=16,9 cm.
3. SI/1985, c 22, a=0,45 m, n Ilb.
4. Cultura Vinca, faza B~-C.
VI
1. Vas cu ţeavă de scurgere sub formă de phallus. Fragmentar
(fig. 8/6)1 5 •
2. De culoare brun-cenuşie, netezire bună şi pastă în amestec cu nisip
şi pleavă, vasul prezintă un aspect de tip „Starcevo IV". Arderea este
foarte bună. Phallusul şi scrotul sînt redate plastic. Sîntem în posesia !?i
a altor exemplare de acest tip, neilustrate. h=ll,6 cm.
3. SI/1985, c 21, a=0,90 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A.JB 1 .

•
A.d. Vasele zoomorfe sînt reprezentate de două fragmente:
VII
1. Vas zoomorf. Fragmentar (fig. 10/1) 16 .
2. Cărămiziu, ars secundar, cu netezire bună şi pietricele cu bobul
mare în pastă, acesta are şi pleavă tocată mărunt în amestec. Se păs
trează partea din spate cu unul dintre picioare.
3. SI/1985, c 16, a=0,60 m, n Ila.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •
VIII
1. Picior zoomorf de vas. Fragmentar (fig. 3.4 a-b) 17 •
2. Pasta fragmentului este amestecată cu pietricele, arderea fiind
relativ bună şi culoarea ceramicii brun-cărămizie. Glezna este bine reliefată, genunchiul fiind modelat în spate faţă de direcţia de mers sugerată
de laba piciorului.
3. Sli,/1987, a=0,30 m, n I(?).
4. Cultura Vinca, faza C.

•

'

1
~ Acest tip de vas poate fi folosit în contextul libaţiei sau cu alte ocazii cu
caracter magic.
16
Nu căutăm analogii la acest vas, deoarece nu cunoaştem forma sa in-

intreagă.
17 Vasic 1936a, sl. 192, a=6,4 m, T. XXXIX; Banner 1960, pl. XXXI/1-1, 16;
Lazarovici 1979, pl. X A/10.

https://biblioteca-digitala.ro

Sabin-Adrian Luca

10

A.e. Capacele reprezintă o categorie foarte des întîlnită în staţiunea
de la Liubcova-Orniţa. Cele mai timpurii apariţii sînt, după cum se mai
afirmase 18 , de la orizont Vinca A.
IX
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 9/1) 19.

2. Se păstrează partea inferioară a capacului, fapt ce ne-a permis să
facem reconstituirea grafică a obiectului. Pasta are ca degresant nisip
şi mică cu paiete fine, arderea este foarte bună, culoarea fragmentului
neagră, cu ruptura interioară roşie. Inciziile sînt reprezentate de capete
<le meandre, fragmentare. h=5,3 cm.
3. SI/1985, c 23, a=0,30 m, n I(?).
4. Cultura Vinca, faza C (?).
X
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 9/2)20.
2. Partea inferioară ne permite reconstituirea grafică a acestuia. Slipul este căzut, degresantul folosit fiind nisipul şi mica. Fragmentul este
negru la exterior şi cenuşiu la interior. Arderea ceramicii este foarte
bună.

3. SI/HJ85, c 17, a =0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.
XI
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 9/3 a-b)2 1•

2. Fruntea şi ceafa păstrată sînt incizate şi încrustate. Fragmentul
este negru, foarte bine lustruit, avînd urme de netezire şi arderea rezonantă. Un corn este rupt din vechime, celălalt fiind foarte înalt şi ascuţit.
Ceafa, alungită, are incizat un semn, pe care îl regăsim şi pe statuia
monumentală a sanctuarului de la Parţa (îl considerăm o simbolizare a
fertilităţii creatoare).
3. SI/1985, c 12, a=0,60 m, n Ila.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •

XII
l. Capac de vas fragmentar (fig. 9/4 a-c)2 2.

2. Partea din dreapta păstrată, cu cornul rupt în
este incizată în mănunchiuri curbilinii, încrustate cu
losit este nisipul şi mica, netezirea şi arderea fiind
aplicat este căzut în parte, culoarea fragmentului este
3. SI/1985, c 23, a=0,35 m, n I.
4. Cultura Vinca, faza C 1 •

zona sa superioară,
alb. Degresantul fofoarte bune. Slipul
neagră.

ia Lazarovici 1977, 1979;
Stankovic 1986, 79, LII/5.
'" Lazarovici 1979, pl. XXIII B/3 (Gornea).
21
Lazarovici şi colab. 1985; se observă un semn ce exprimă, după părerea
noastră, acelaşi simbol pe una dintre laturile scurte ale soclului
statuii monumentale; Stankovic 1986, T. XXV/lb, a=8,3 m, 60.
19
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XIII
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 9/5 a-c)2 3 •
2. Studiind partea din dreapta, ce s-a păstrat, observăm că urechea
este foarte înaltă, partea din faţă are mănunchiuri de incizie scurte.
alternante, ce pornesc din triunghiurile umplute cu incizii oblice ce
subliniază partea inferioară a ochilor. De remarcat banda incizată ce
porneşte, pe lîngă ureche, de pe creştet. Partea din spate este ornamentată cu benzi de incizii, cîte trei, puţin oblice. Culoarea capacului este
cenuşie. Se păstrează, pe alocuri, slipul roşcat al vasului, pasta fiind
degresată de nisip cu bobul foarte fin, arderea prezentîndu-se ca fiind
foarte bună. Inciziile descrise mai sus sînt încrustate cu pastă albă.
3. SI/1985, c 19, a=075 m, n I (dintr-o groapă de acest nivel ce le
străpunge pe celelalte).
4. Cultura Vinca, faza C1•
XIV
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 10/2 a-b)2~.
2. Fragmentul de creştet şi ceafă are şiruri de cite patru-cinci incizii
scurte, în benzi, ce subliniază creştetul şi urechea (din spate), şi partea
din faţă (nedescoperită decît în parte). Degresantul este format din nisip,
mai puţin, şi pleavă tocată foarte mărunt. Arderea este foarte bună. Vasul posedă un lustru excelent, metalic, culoarea sa fiind cea neagră. Inciziile sînt încrustate cu pastă albă. Urechile, de formă deosebită la Liubcova, sînt foarte scurte.
3. Sib/1987, C 31, a=2,10 m, n IVb.
4. Cultura Vinca, faza A 2 •

xv
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 10,'3) 25 •
2. Piesa, de o înălţime foarte mică, are culoare neagră, este bine spatulată în interior, cu exteriorul lustruit metalic şi ornamentat cu incizii
meandrice, simple, delimitînd cîmpuri vopsite cu culoare roşie, după ardere. Incizia este încrustată cu pastă albă. Efectul cromatic este foarte
plăcut. Degresantul folosit este nisipul în amestec cu mica, arderea fiind
rezonantă. Creştetul capacului prezintă, în partea sa mediană, două perforaţii.

3. Sii,/1987, c 29, a=l,05 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A 3/B 1 •
:.~ Vasic 1936, 78, sl. 149, pl. XLVII, a=5,5 m; Stankovic 1986, 74, T. XLVII,
a=6,2 m.
•a Pentru formă: Vasic 1936, sl. 32, pl. XLV, 74, a=7 m; sl. 141, pl. XLVI.
76, a=6,3 m; pentru triunghiuri: pl. XXXV, 45, sl. 73, a=7,445 m; 65, a=6,73 m;
No 488, sl. 135, a=6,6, 75; No 487, sl. 134, 74, a=6,6 m; Stankovic 1986, 18, sl.
12/tip. D.
'" Dată fiind starea foarte fragmentară a capacului, nu i-am căutat analogii.
chiar dacă forma păstrată, precum şi datele stratigrafice inclină către o datare
timpurie.
•:; Analogie perfectă: Vasic 1936, No 1253i, sl. 72, pl. XXXIII, a=5,l m; XXX.
1978, 25/jos; Stankovic 1986, 76, T. XLIX/4.
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XVI
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 10/4)26 •
2. Fragmentul de capac prezintă ca degresant nisipul fin în amesteccu mici paiete de mică şi pleavă tocată foarte mărunt. Arderea este bună.
Inciziile ce-l ornamentează sînt organizate în mănunchiuri de cîte trei„
în jurul urechii. Alte incizii pornesc în faţă, către ochi. Toate ornamentele
sînt încrustate cu pastă albă. Urechea este scurtă.
3. Sib/1987, c 25, a=l,50 m, n IVc.
4. Cultura Vinca, faza A 3 •

XVII
1. Capac de vas, Fragmentar (fig. 10/5 a-b) 27 •
2. Partea păstrată este localizată - inferior stînga - faţă de arhitectura internă a piesei. Ornamentat cu bandă incizată şi punctată, încrustat
cu pastă albă, fragmentul are şi partea inferioară a urechii stîngi. Incizia
este adîncă. Degresantul format din nisip şi mică, netezirea bună şi arderea foarte bună, dau aspect plăcut piesei. Culoarea fragmentului este brunnegricioasă.

3. Slb/1987, c 29, a=l,05 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A:JB 1 •

XVIII
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 10/6 a-c) 28 •
2. Creştetul se păstrează întreg, fiind ornamentat cu patru cîmpurii
punctate, delimitate prin incizii. Partea posterioară este, de asemenea„
ornamentată cu incizii scurte, în mănunchiuri curbe, ce se intersectează
pe linia mediană. a piesei, iar cea anterioară cu benzi incizate şi punctate.
Toate ornamentele sînt încrustate cu o pastă albă. Degresantul folosit este
nisipul cu paiete mici de mică culoarea fiind neagră, lustruirea şi arderea
sînt foarte bune.
3. Slb/1987, c 31, a=l,05 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A 3/B 1 •

XIX
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 10/7)29 •
2. Ornamentat cu incizii triunghiulare umplute cu altele oblice, încrustate cu alb, dispuse sub trei incizii paralele, orizontale, ce sînt situate
şi marchează ochii, fragmentul reprezintă partea stingă a unei astfel de
piese. Se disting şi inciziile ce definesc începutul ochiului. Urechea capacului este ruptă din vechime. Degresantul folosit este nisipul cu mici
paiete de mică, culoarea este neagră, iar arderea foarte bună.
"" Jovanovi(: I965, VIl/7; Tasic I973, T. XLV /I67.
Jovanovic I965, VII/4.
~~ Radu şi colab. I974, pl. XVIII/4.
zu Tasic 1973, 45, T. XIII, T. XLV/I72; Stankovi(: I986, T. XXXIX/XL, XLI.
XLIII/I, 3, XLVIII/3, 5, LI şi XLIX/I, 6, cu următoarele date stratigrafice, în
ordinea citării planşelor: a=6,7 m, 6,7 m, 6,6 m, 6,6 m, 6,6 m, 6,2 m, 6,I m, 6,6 m.
4.8 m, 4,7 m, şi următoarele pagini la care apar: 70, 70, 71, 71, 72, 74, 75, 72, 76
ş•
76. Aceste analogii sint potrivite, in parte, şi pentru capacul de la nr. 23.
27
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3. SI/1985, c 18, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.

XX
1. Capac de vas. Fragmentar (fig. 10/8)3°.
2. Partea din spate a acestui capac, păstrată, este ornamentat:t cu
benzi incizate şi punctate, unghiulare, neîncrustate. Capacul prezintă două
perforaţii în partea posterioară. Degresantul folosit este nisipul fin în
amestec cu mîl, culoarea este cărămizie, arderea foarte bună, iar slipul,
maroniu, este în parte căzut.
3. SI/1985, C 17-18, a=0,45, nl (dintr-o locuinţă semiadîncită, cu
vatră avînd mai multe nivele de refacere).
4. Cultura Vine, faza C 1 •
XXI
1. Capac de vas. Intreg (fig. 11/1 a-e) 31 .
2. Ornamentaţia complexă a acestui capac, este reprezentată de incizii
în snopuri, unghiulare, meandrice simple sau orizontale, alternative pe
faţa sa, vertical-alternative pe spate. De aşemenea, mai prezintă incizii
unghiulare sau intersectate pe creştet. Inciziile descrise pînă acum sînt
încrustate cu alb. Vîrfurile urechilor sînt rupte din vechime (le bănuim
scurte). Nasul şi ochii apotropaici sînt redaţi artistic. Toată piesa, prin
echilibrul compoziţiei, denotă un deosebit simţ artistic. Degresantul folosit
este nisipul. Capacul este deosebit de îngrijit netezit şi lustruit. O ultimă
observaţie; partea: posterioară prezintă patru perforaţii, cele două superioare mai mari, pe cînd cele două inferioare sînt mai mici. Intre aceste
patru perforaţii sesizăm începutul alteia, neterminate.
3. Slb/1987, c 29, a=l,05 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A 3/B 1 •

•
B. Reprezentările plastice antropo- şi zoomorfe reprezintă cea mai
mare cantitate de material arheologic, ca proporţie, în contextul acestei
mari categorii .(plastica). Deosebita varietate a grupei ne îndreptăţeşte să
afirmăm că, nu de puţine ori, anumite obie.cte ce fac parte din ea au şi
reale valenţe cronologice, chiar dacă există piese comune pentru mai
multe faze ale culturii Vinea, uneori. Originalitatea şi realismul deosebit
al anumitor piese ne îndreptăţesc să afirmăm că sînt adevărate opere de
artă.

a. Grupa cu ponderea cea mai mare este cea a statuetelor pe care am
în trei subgrupe mari, ghidîndu-ne după criteriul modului în
care estei r~prezentată realitatea:
1. Statuetele antropomorfe au cea mai mare pondere. Se detaşează
următoarele piese:
împărţit-o

:o Capacul poate fi paralelizat cu un orizont Zorlenţ III, după noi. Materialele consultate se află in depozitele MJI Reşiţa.
31
Pentru partea inferioară: Vasic 1936i, No 490. sl. 142, 76, a=6,2 m; Comşa
1969, fig. 15 {ca formă); Lazarovici 1972, pl. III/4 (pentru ceafă); Stankovic 1986,
18, sl. 12/tip C.
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XXII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 1/1 a-d)3:?.
2. S-a păstrat capul, de culoare roşie, bine lustruit şi netezit, prezentînd o pastă bine frămîntată în amestec de nisip cu pleavă, arderea fiind
foarte bună. Capul are mască triunghiulară, ochii redaţi prin două incizii
puţin oblice şi nasul printr-o proeminenţă rotundă. Prin incizii adînci este
reprezentat părul, ce porneşte de pe creştet şi se uneşte sub gît, reprezentînd o posibilă coafură.
3. SI/1985, c 18, a=l,50 m, n V.
4. Cultura Starcevo-Criş, faza III B.
XXIII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 1/2 a-c) 33.
2. Reprezintă un personaj cu pîntecele supra-dimensionat şi sexul
redat printr-o incizie verticală (feminină, „maternitate"). Capul piesei
este rupt din vechime. Pasta este nisipoasă, cu puţină pleavă în amestec.
Culoarea este brună, netezirea mai puţin bună şi arderea consistentă.
3. SI/1985, bordei 6, n !Va.
4. Cultura Vine, faza A 1•
XXIV
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 1/3 a-b) 34 •
2. Sîntem în posesia capului acestei piese, cu o mască realist realizată.
Culoarea statuetei este cenuşie, pasta avînd ca degresant nisipul, fiind
bine frămîntată, netezită şi arsă. h=3,l cm.
3. SI/1985, c 19, a=l,20 m, n II (dintr-o groapă ce coboară din acest
nivel).
4. Cultura Vinca, faza B 2 :

xxv
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 1/5 a-c) 35 •
2. De sex masculin, statueta în discuţie este de culoare brună, prezentînd o pastă ce arc ca degresant nisip şi pleavă, fiind arsă slab. Postamentul prezintă o mică alveolare.
3. SI/1985, c 12, a=0,90 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza Az/B 1 •
32
în special pentru modelarea părului şi expresie: Vasic 1936a sl. 155, 23,
a=6,9 m, analogiile pentru păr fiind cuprinse intre această adincime şi 4,6 m
iar sl. 179, 184, 185, 209, 213, 280, 359, 630. Ca expresie: Roska 1941, Taf. CXXXVIII/5,
11 ~i CXXXIX/9, 19-20; pentru orizont vezi: Srejovic 1964/1965, Taf. 17 /1-4,
19/3-4, 20/1-4; Lazarovici 1976, abb. 3/1, 4,1-2; 1979; fig. 7, tip I 88, pl. A/1-7;
Tasic 1973, T. XXXIX/146; în sfîrşit, Vyassa 1976, 40, 31, fig. (/1-3, 6-8).
13ălănescu 1979, pl. 11/la-b, 2, 4, 6; Chapman 1981, fig. 35/2; Tasic 1973, T. XXXIX/
146; în sfirşit, Vlassa 1976, 40, 31, fig. (/1-3, 6---8).
:a Vasic 1936a, sl. 214, a=6 2 m, T. XLIV; Srejovic 1964/1965 38; Comşa-Răuţ
1969, fig. 2/15; Marinescu-Bîlcu 1977, 38, n. 10; Nica 1980, fig. 2/1.
a4 Comşa-Răuţ 1969, fig. 4/1, poate şi 4/3 (niv. superior, p. 10); Comşa 1969,
fig. 22/1 (pt. stilizarea feţei), fig. 25/3-4; Lazarovici 1979, fig. 7/tip III, 13.
J> Vasic 1936a, sl. 1. 5, a=l0,03 m; sl. 575. 130, a=4,8 m; D. Berciu-1. Berciu 1946-1948, fig. 12/7, p. 16 (Lumea Nouă); Comşa-Răuţ 1969, 4, fig. 2/12; Dumitrescu 1980, pi. LXXIII/92 (Pt. redarea sexului masculin).
~

-

Banau~.

voi. X.
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XXVI
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 1/6 a-b) 3 ~~

·.::'

2. Feminină, semi-şezînd avînd capul şi partea laterală stîngă ruptă
din vechime. Pasta are ca degresant nisip cu bobul fin, arderea fiind foarte
bună. Statueta este lustruită. h=7,7 cm.
3. Slb/1987, c 32, a=l,20 m, n II (dintr-o groapă ce coboară din acest
nivel).
4. Cultura Vinca, faza B 2 •

XXVII
Statuetă antropomorfă, Fragmentară, (fig. 2/1 a-b) 37 •
2. Se păstrează doar partea din faţă a capului (faţa). Ea est~ pictată
cu roşu (partea din creştet păstrată) şi galben (părţile laterale), după ardere. Pasta are ca degresant nisip cu bobul mare, net.ezirea fiind bună.

1.

Culoarea piesei este brună. Se remarcă printr-o aq:lere foarte bună. h=
=7cm.
3. Sib/1987, c 32, a=0,75 m, n I (albiere de strat, groapă?).
4. Cultura Vinca, faza C1 •

XXVIII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 2/3 a-b)as.

2. Masca piesei este stilizată, partea din stînga sa fiind pierdută din
vechime. Pasta are ca degresant nisip fin, netezirea fiind de slabă calitate. Culoarea piesei este brun-gălbuie, arderea fiind inoxidantă, slabă.
h=5,3 cm.
3. srh/1987, c 30, a=0,60 m, n II.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •

XXIX
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 2/4 a-c) 39 •
2. Capul statuetei, rupt la nivelul umerilor, are ochii redaţi prin incizii, realist executaţi, nasul rupt din vechime şi ceafa trasă spre spate.
Una dintre urechi este ruptă, masca reprezentării fiind o variantă a tipului pentagonal. De la gît în jos, la fel ca de la ceafă în jos, pornesc incizii
unghiulare. Inciziile nu păstrează urme de încrustare, piesa fiind nepictată.
Pasta are ca degresant nisip cu bobul fin, arderea este de bună calitate
şi culoarea piesei brună cu flecuri roşcate. h=7 cm.
3. Slb/1987, c 33, a=0,45 m, n I.
4. Cultura Vinca, faza C 1•
XXX
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 3/6 a-c) 40 •
Roska 1941, Taf. CXXXIX/5; • * * 1981 fig. 220a-b (Goljano Delcevo).î
Tipul de stilizare a piesei (în special stilizarea ochilor) nu mai este întîlnită în cadrul culturii Vinfa ne referim la supradimensionarea lor în contextul proporţiei piesei.
aH Vasic 1936a, sl. 276, 47, a=5,6 m; Tasic 1973, T. II/8, 111/9, XVI/54, 58,XVllf',5.
3
Brukner 1965, 174, XIIl/J.
4
u Vasic 1936a, sl. 314, 56, a=5,2 m; Srejovic 1964-1965, Taf. 21/4; Tasic I9î3,
T. II/6 (curbilinii); * • • 1986, L. Babovic, Zbradila-Korbovo, 111, fig. 54; Gimbutas 1987, 105, fig. 2 (perfectă) Potporanj.
36

37
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2. Se păstrează partea superioară a capului, ornamentată cu incizii
meandrice, încrustate cu alb, legate în partea mediană a creştetului printr-o incizie, terminată către spate, printr-o serie de tăieturi scurte, cele
.pantru centrale formînd un W. Pasta are ca degresant nisip cu pietricele,
este bine netezită, arsă, de culoare neagră.
3. Slhf 1987, c 33, a=0,90 m, n II.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •

XXXI
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 3/1 a-b) 41 •

2. Partea inferioară a corpului, păstrată, are sugerată despărţirea picioarelor printr-o canelură largă. Nu putem preciza sexul statuetei, chiar
dacă înclinăm spre cel feminin. Degresantul este format din nisip şi pietricele, arderea bună dind o culoare brună piesei.
3. Slb/1987, c 33, a=l,80 m, n IVc.
4. Cultura Vinca, faza A 3 •

XXXII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 3/2 a-d) 42 •

2. Partea inferioară a statuetei, salvată, este ornamentată cu meandre
incizate, cu urme de încrustaţie albă. Sexul este masculin, spaţiul dintre
picioarele statuetei fiind accentuat printr-o canelură largă. Pasta are ca
degresant nisipul, suprafaţa ceramicii fiind netezită slab. Arderea este
foarte bună, culoarea fragmentului - neagră h=·8 cm.
3. Slb/1987, c 29, a=0,60 m, n II.
4. Cultura Vinca, faza B 2 _.

XXXIII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 3/3 a-c)~ 3 •

2. Capul statuetei lipseşte din vechime. Partea inferioară are sugerată
prin incizii o piesă de îmbrăcăminte. Ornamentaţia nu este încrustată.
Pasta nisipoasă este bine frămîntată şi arsă. h=7,6 cm.
3. Slb/1987, c 29, a=0,60 m, n II.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •

XXXIV
1. Statuetă anh'opomorfă. Fragmentară (fig. 4/2 a-b) 44 •

2. Se păstrează doar partea mediană a piesei, cu braţele modelate în
lateral şi o porţiune a măştii. Pasta are ca degresant nisip, pietricele şi
pleavă puţină. Arderea este bună, culoarea obiectului fiind brun-cără
mizie.
3. SI/1985, c 22, a=0,75 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A 3 /B 1 •
41

Vasic 1936a. sl. 334, T. LXXI, 62, a=5 m.
sl. 160, 172, 350, 578, 580; T. XXXII, XXXV, LXXV, CXXIV, CXXIV;
a=6,9 m, 6,5 m, 4,2 m, 5,9 (ad. 7,7) m, 4,3 (ad. 6,1) m; X X X 1986, L. BaboviC.,
ZbradilaKorbovo, 110, fig. 51 (inf.).
u Vasic 1928, (ca tip!), sl. 140, pl. XXX, 118, a=3,4 m, sl. 142, pl. XXXI, 121,
a=6,7 m; idem, 1936a, sl. 313, T. LXVII, a=5 m, sl. 375, T. LXXX, 70, a=4,5 m;
Tasic 1973, 'l'. 11/8, IV /17, 18.
6JEpl5
u Comşa-Răuţ 1969, fig. 1/13; Tasic 1973, T. XXXVI/136.
4

~ Idem,

https://biblioteca-digitala.ro

Contribuţii la istoria artei neolitice
21
--------------'---------------------

XXXV
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 4/3) 45 •

2. Sîntem în posesia cefei statuetei, perforată vertical de mai multe
ori. Culoarea piesei este negru-brună, pasta fiind fină, cu amestec ales
şi bine frămîntat. Arderea este, de asemenea, foarte bună.
3. SI/1985, c 8, a=0,60 m, n III-IV (piesa este în poziţie secundară,
fiind deplasată la momentul săpării gropii locuinţei semiadîncite L4, n I).
4. Cultura Vinca, faza A 3•
XXXVI
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 4/4 a-c) 46 •

2. Fără cap, statueta de mai sus este făcută dintr-o pastă în care se
foloseşte ca degresant nisipul şi pleava, arderea fiind mai puţin intensă,
piesa avînd culoare cărămizie-brună. Ea se sprijină pe un postament inelar şi are două incizii fine paralele, oblice pe partea dreaptă. h=\4,3 cm.
3. SI/1985, c 21, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.
XXXVII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 5/1 a-c) 47 •

2. Capul statuetei (păstrat), este realizat foarte realist, avînd mască
Ochii sînt redaţi prin incizii, cele drepte de la baza lor prelungindu-se pînă la extremităţile măştii. Nasul este ascuţit, partea sa inferioară fiind de secţiune triunghiulară. Pe mijlocul creştetului se află o
incizie transversală. Sub bărbie pornesc un număr de cinci incizii verticale. Capul a fost prins, după cite se pare, de restul piesei prin două tije,
de lemn sau alt material, după cum ne sugerează cele două perforaţii, în
secţiune pătrate, practicate în gîtul statuetei prin impresarea tijei în
pasta moale. Capul este pictat, după ardere, în registrare, cu roşu şi galben, inciziile fiind încrustate cu pastă albă. Pi<:!tură cu roşu se află pe registrele delimitate sub bărbie, pe creştet, - după incizie, iar cu galben
sînt pictaţi ochii (în interiorul inciziei). Pasta este foarte bine frămînt.ată,
în amestec cu nisip fin, foarte bine arsă, avînd un slip fin, exfoliat în
parte. Culoarea piesei este roşcat-gălbuie. h=4,3 cm.
3. SI/1985, c 22, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.
pentagonală.

XXXVIII
1. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 5/4 a-b) 48 •

2. Găsită în cursul unei periegheze, piesa are ceafa perforată în mai
multe rînduri, vertical, masca foarte stilizată şi braţele, dintre care unul
este fragmentar, perforate în două rînduri. Piesa este făinoasă la pipăit,
foarte bine arsă, cărămizie. h=5 cm.
45
Vasic 1936a, sl. 262, 44, a =5,8 m; Berciu 1961, 414, fig. 194/4; Tasic 1973,
T. XXXVI/138, XLI/149; Ecsedy 1975, fig. 4/3; Lazarovici 1977, 108.
46
Tasic 1973, T. III/11, IV /15.
47
Comşa 1969, fig. 22/1 (fază Orniţa); Tasic 1973, T. XVII/59 (pt. mască).
48 Vasic 1936a, 63, 71, 90, sl. 342, 382, 458, a=4,8 m, 4,4 m. 3 m; Srejovic
1964-1965, Taf. 22/2; Tasic 1973, T. XXXVII/137; Dimitrijevii:: 1968, T. XIV/8
(pentru stil!).
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3. Passimus, 1987.
4. Cultura Vine, faza C-D.
XXXIX
Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 6/2 a~) 49 •
Braţele, capul şi partea inferioară a corpului sînt rupte din vechime.
Braţele au fost perforate (cîte două astfel de perforaţii, după presupunerea noastră), partea/anterioară, foarte greu încercată în decursul timpurilor, are modelaţi doi sîni, iar partea posterioară este ornamentată cu incizii foarte fine, meandrice. Pasta este făinoasă, foarte bine arsă, caramizie, peste ea fiind aplicat un slip de culoare neagră, în· parte căzut.

l.

2.

h=8,6 cm.
3. Passimus, 1985.
4. Cultura Vinea, faza C.

XL
l. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 8/1 a~)s 0 •

2. Ne lipsesc studiului capul, partea din dreapta şi partea inferioară
Braţul drept este perforat de două ori orizontal, sînii sînt modelaţi
conic. Degresantul este format din nisip, pietricele· şi pleavă. Arderea
bună a dat o tentă cărămizie culorii statuetei. Slipul este foarte gros.
h=5,8 cm.
3. SI/1985, c 21, a=.0,90 m, n III.
4. Cultura Vinea, faza A 3 /B 1 •

a piesei.

XLI
l. Statuetă antropomorfă. Fragmentară (fig. 8/4 a-b) 51 •

2. Chiar dacă s-a păstrat doar o parte din mijlocul piesei, aceasta este
foarte importantă, fiind, stratigrafic, una dintre cele mai timpurii piese
vinciene de aici (din campaniile anilor 1985 şi 1987). Degresantul este
format din· nisip cu pietricele şi'·. pleavă, arderea fiind foarte bună, iar culoarea statuetei cărămizie cu slip brun-maroniu, căzut pe alocuri. Piesa
este bine netezită şi lustruită. h=7,7 cm.
3. SI/1985, bordei 6, n !Va.
4. Cultura Vinca, faza A 1 .
XLII
B.a.2.

Statuetele zoomorfe reprezintă o categorie foarte rară la Liubcova52•
Sîntem în posesia unui exemplar, găsit în decursul perieghezei de identificare a locuinţei în dărîmătura căreia a fost descoperită deja cunoscuta
„Statuetă de la Liubcova" 53.
49
pentru spate: Vasic 1936a, 134, sl. 580, T. CXXIV, a::::4,3 m; Comşa.
1969, 22/5; Tasic 1973, T. XXXII/121; Dumitrescu 1980, pl. LXIV/3Ba; Chapman
1981, fig. 35/2.
0
° Cele mai timpurii perforaţii încep a fi făcute în faza B 1 : Gh. Lazarovici,
1979, 94.
01
Acest tip provine din cel mai vechi numit „coloană".
,~ De altfel, sînt rare în întreaga arie: Lazarovici, 1979, tip C, 101.
oa Această piesă este inclusă Intr-un studiu în pregătire.
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B.a.3.
Statuetele (amulete) stilizate, cuprind piese, în general perforate, reprezentind evoluţii abstracte ce rezultă din categoriile de mai sus (statuetele antropomorfe sau zoomorfe). Considerăm că acestea reprezintă o
treaptă de evoluţie cu privire la modul de a percepe realitatea. prin
prisma omului neolitic.
Şi în această categorie s-ar putea distinge 'mai multe grupe cum ar fi
statuetele provenite din stilizarea unor piese cu atribute antropomorfe,
cele provenite din statuete cu atribute zoomorfe şi cele foarte stilizate.
1. Statuetă antropomorfă stilizată. Fragmentară (fig. 4/1) a-c) 54 •
2. Ruptă la partea mediană, piesa în discuţie are partea anterioară incizată în V-uri succesive, şi corpul perforat vertical. Amestecul pastei are
ca degresant nisip. Culoarea este brună şi arderea foarte bună. h=4,5 cm.
3. SI/1985, c 15, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.
XLIII
1. Statuetă stilizată. Fragmentară (fig. 4/6 a-c)ss.
2. Se pare că a avut trei braţe. Piesa este perforată transversal-ver-

tical. Pasta este nisipoasă, în amestec cu mîl, arderea
mizie şi slipul în parte căzut. Amuletă. h=t4,l cm.
3. SI/1985, c 7, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.

bună,

culoarea

cără

XLIV
1. Statuetă zoomorfă stilizată. Fragmentară (fig. 5/2 a-d)aa.

2. Perforată vertical-transversal, piesa are patru capete de animal
din care s-au păstrat trei (poate căprior?) foarte stilizate, ca terminaţii a
„braţelor". Ca degresant ceramica are nisip şi pietricele, arderea fiind
foarte bună, oxidantă. Slipul aplicat pe piesă este pe alocuri căzut. Culoarea sa este cărămizie. h=3,8 cm.
3. SI/1985, c 7, a=0,40 m, n I, L 4 •
4. Cultura Vinca, faza C 1 •
XLV
1. Statuetă zoomorfă stilizată. Fragmentară (fig. 6/1 a-d) 57 •
2. Perforată din ambele părţi, dar nu integral, această piesă este de

culoare cenuşiu-brună, bine netezită şi lustruită. Degresantul folosit este
nisipul cu bob fin şi milui. Presupunem că, în vechime, statueta avea două
capete, păstrîndu-se pînă · la noi numai unul, zoomorf, foarte stilizat.
h=6,8 cm.
3. SI/ 1985, c 2, a=.0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca. faza C.
~~

Piesa fiind atipică, prin fragmentare, nu are analogii.
Ecsedy 1975, fig. 7; Lazarovici 1979, Pl. XXII D/9; Chapman 1981, fig. 152/7
(Zorlenţu Mare III).
•ti Mod de schematizare: Vasic 1936a, 137, sl. 596, a=4,2; apar la orizont 'B-i,/C:
Lazarovici 1976, abb. 9/10, 13.
~ 7 Vasic, op. cit., loc. cit .. Comşa 1969, fig. 24/2.
•~
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XLVI
1. Statuetă stilizată (de tip Bicke). lntreagă (fig. 4/7 a-b) 58 •

2. Perforată vertical-transversal, aceasta are două braţe, şi, pe părţile
opuse acestora, două impresiuni rotunde. „Braţele" şi „capul'' p1ese1 au.
la partea lor inferioară, cîte o şănţuire. Statueta este neagră, făinoasă şi
foarte bine arsă. h=4,9 cm.
3. Sib/1987, c 33, a=0,30' m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C (?).
XLVII
1. Statuetă stilizată (amuletă). Intreagă (fig. 5/3 a-b) 59 •

2. Foarte bine arsă, de culoare cărămizie, făinoasă, această piesă este
transversal-vertical. La capetele perforaţiilor prezintă rosături
pe care le bănuim a exista datorită unor sfori ce era trecută prin obiect.
Poate că este o stilizare antropomorfă. h=7,2 cm.
3. Sh/1987, c 30, a=0,45 cm, n I.
4. Cultura Vinca, faza C1•
perforată

XLVIII
1. Obiect de lut perforat. Intreg (fig. 4/5 a-b) 60 •
2. Acesta este de formă elipsoidală, avînd un număr de cinci orificii ce
comunică între ele. Considerăm că ne aflăm în faţa unei descoperiri de o
importanţă deosebită, şi anume, în faţa unui instrument de suflat (ocarină?), ce poate să fie folosit la emiterea unor tonalităţi muzicale. Dată
fiind deosebita raritate a unor astfel de descoperiri, în decursul întregii
istorii vechi, ne mărginim doar la semnalarea sa, subliniind încă o dată
faptul că, s-a reuşit scoaterea de sunete armonice, suflînd aer prin extremitatea indicată de săgeată, ţinînd trei degete în alternanţă pe cele trei
perforaţii laterale, şi lăsînd liberă tot timpul a patra şi cea mai mică perforaţie. Obiectul este foarte bine lustruit şi netezit, degresantul folosit este
nisipul foarte fin în amestec cu mîl, iar arderea foarte bună. h=3 cm.
3. SI/1985, c 22, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.

•
B.b. Altăresele de cult sînt o categorie plastică mai slab reprezentată
la Liubcova faţă de alte aşezări vinciene: Ele sînt reprezentate de urmă
toarele piese:
XLIX
1. Picior de altar. Fragmentar (fig. 7/5 a-e) 61.
2. Antropomorf, feminin, acest picior de altar este ornamentat cu
incizii unghiulare, meandrice simple, încrustate cu pastă albă, avînd sî5
0

B
"

80

Lazarovici 1979, fig. 8.
Ecsedy 1975, fig. 6; Radu 1979, 74, pl. II/8.

După informaţiile cercetătorului timişorean, FI. Medeleţ, in colecţiile muzeului există o piesă de lut (fluier?) din peştera de la Româneşti. Mulţumim pentru informaţia amabilă.
til Analogiile cele mai apropiate se află la nota 62.
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Fig. 7. Plastic ă, Liubcova-Orni ţa. 2 şi 13 pictaţi. Cultura Vinca.
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nii modelaţi. Degresantul este alcătuit din nisip şi pleavă, arderea fiind
foarte bună şi culoarea fragmentului neagră.
3. SI/1985, c. 22, a=0,75 m, n III (antrenat se pare, în poziţie secundară din n IV, de lucrările făcute în neolitic pentru amenajarea L3).
4. Cultura Vinca, faza A3 •
L
1. Altăraş. Fragmentar (fig. 7/13)62.
2. Se păstrează un picior şi o parte din masa altăraşului. Piesa este incizată unghiular, anumite registre fiind vopsite cu roşu după ardere, inciziile· fiind încrustate cu pastă albă. Partea superioară a piciorului este
ornamentată cu o protomă zoomorfă, stilizată. Fragmentul provine de la
un altăraş cu masă triunghiulară. Degresantul folosit este nisipul, pietricelele şi pleava tocată. Arderea nu este de cea mai bună calitate. Culoarea fragmentului este brună.
3. Sib/1987, c 28, a=;l,95 m, n IVb.
4. Cultura Vine, faza A 2 •
LI
1. Picior altăraş. Fragmentar (fig. 7/6 a-b) 63 •

2. Ornamentat cu incizii adînci, fragmentul arc ca degresant nisipu1.
pietricele şi foarte puţină pleavă, arederea este foarte bună şi culoarea
cărămizie. h=6,2 cm.
3. SI/1985, c 5, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vin ca, faza C.
LU
1. Picior altăraş. Fragmentar (fig. 7/7) 64 •

2. Degresantul folosit este nisipul şi pietricelele. Culoarea este neagră.
aspectul la pipăit, făinos. Inciziile sînt adînci. Arderea este foarte bună.
h=i3,2 cm.
3. SI/1985, c 13, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.
LUI
1. Picior altăraş. Fragmentar (fig. 7/8) 65.
2. Puţin arcuit, piciorul pe care îl vom descrie în următoarele rîndurr,
este rotund în secţiune, prin ardere realizîndu-se efectul cromatic numit
„blacktopped" (de această dată roşu/brun-roşcat). Slipul este căzut în
parte. Lustruirea este foarte bună, arderea rezonantă.
3. Sib/1987, c 25, a=l,20 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza A 3/B 1 •
b<

Dimitrijevic 1968, pi. XXI/C 13 (Vinca A); Tasic 1973, T. XLIII/161, LII/207;
1979, PI. VI/3 (ca stil); pt. pictare: Stankovic 1986, 37, T. VI/I, 2.
Roska 1941, taf. XCVllI/4 (alt tip de ornament); Ecesdy 1975, fig. 2, 4/4.
vezi supra, nota 63.
Otto 1985, Taf. 28/8-9; Stankovic 1986, 42, T. IX/9, a==4,5.

Bălănescu
6

'

64

60
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LIV
1. Altăraş. Fragmentar (fig. 7/9)66.
2. Din acest altăraş, de formă triunghiulară, s-a păstrat o parte din
masa altarului şi un picior. Degresantul folosit este nisipul fin, arderea
fiind foarte bună iar lustruirea la fel. Culoarea sa este cea gălbuie. Sesizăm şi apariţia mîlului în foarte mică proporţie, în pasta sa.
3. SI/1985, c 22, a=0,40 m, n II.
4. Cultura Vinca, faza B 2 •
LV
1. Altăraş. Fragmentar (fig. 8/2)67.
2. Triunghiular, este cel mai timpuriu altăraş de la Liubcova. Am
putut studia cam 2/3 din piesă. Degresantul pastei este format din nisip,
pietricele şi pleavă tocată. Inciziile sugerează meandre simple şi sînt neîncrustate. Culoarea piesei este brună. Arderea nu este de foarte bună
calitate.
3. SI/1985, c 20, a=il,50 m, n IVa (din al doilea nivel de umplere al
B 6 / 1985).
4. Cultura Vinca, faza A 1 •

•
B.c. Am inclus într-o categoric separată protomele deoarece,
puţine ori, sîntem puşi în dilemă în momentul în care trebuie să
şăm uneia sau alteia dintre categoriile plasticii.

nu de
le ata-

LVI
1. Protomă antropomorfă. Fragmentară (fig. 2/5 a-c) 68 .
2. Partea inferioară a piesei sugerează apartenenţa ei la un vas (?) capac, în partea superioară a acestuia, prin prezenţa unei alveolări specifice unei curburi de vas. Piesa ar putea fi adosată la partea curburii mediane, maxime a vasului. Reprezentarea are incizii unghiulare, două cite
două, faţă-spate. Spaţiul dintre ele este umplut cu culoare roşie, vopseaua fiind aplicată după ardere. Degresantul folosit este nisipul, arde-rea foarte bună, iar culoarea cenuşie. Capul piesei este rupt din vechim~.
Ruptura din partea inferioară este accentuată şi de o incizie. h=6,3 cm.
3. Slb/1987, c 25, a=l,50 m, n III.
4. Cultura Vinca, faza As/B 1•
LVII
1. Protomă zoomorfă. Fragmentară (fig. 7/1) 69 •
2. De culoare cărămizie, cu mîl în pastă şi arsă foarte bine, această
protomă provine, după cît se pare, de la un altăraş de cult. Ochii sînt
tu Vasi.C 1936, 125, sl. 255, pl. CXVIII, a=7 m; Roska 1941, taf. XCVII'l,
XCVIII/11, 19; Banner 1960, pl. LIX/1-4, 6-9; Otto 1980, Taf. 28/15 (Tsangli);
Stankovic 1986, T. IX/6, a=7 m, 42.
u7 Roska, taf. XCVIII/5-6, 9; Comşa 1969, fig. 25 (fază Orniţa); Ecscdy 1975,
fig. 2: X X X 1978, 47.
68
Vasic 1936a, 44, 46 sl. 263, 268, a=5,8 m; Comşa-Răuţ 1969, 9; Tasic 1973,
T. XXXVIIl/141, 143-144.
w Roska 1941, taf. CIV/14, CXL/2: Stalio 1972, T. XXXI/207,
XXXV/216;
Ecsccly 1975, fig. 3/2, 11-12; • • • 1981, fig. 132 (Mariţa) Rudna Glava 1985,
fig. 8, 27; Stankovic 1986, 44, 47, T. X/13, XII/I.
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redaţi prin incizii
ţire. Coarnele sînt

fine, de sub bărbie pornind o incizie,
rupte din vechime.
3. Passimus, 1987.
4. Cultura Vinca, faza C-D.

meandrică,

sub-

•
C. O

altă

mare categorie a plasticii în lut din staţiunea neolitică de la
o reprezintă podoabele. Intre acestea se disting brăţările:

Liubcova-Orniţa

LVIII
1. Brăţară de lut. Fragmentară (fig. 7/11)7°.
2. De culoare neagră, foarte bine lustruită (metalic) şi cu secţiune
triunghiulară, această piesă se distinge prin calităţile sale estetice. Brăţara este foarte bine arsă.
3. Sib/1987, c 30, a=l,50 m, n IVc.
4. Cultura Vinca, faza A 3•

LIX
1. Brăţară de lut. Fragmentară (fig. 7/14) 71 •
identică
aceeaşi podoabă.

2. Piesa este
din

ca descriere cu cea de mai sus, dar nu face parte

3. Sib/1987, c 30, a=11,95 m, n IVb.
4. Cultura Vinca, faza A,,.
Am inclus în această categorie şi „amulete", discuri de lut şi alte obiecte
fără o folosinţă bine definită.
LX
1. „Amuletă". Intreagă (fig. 7/12)72 •
2. Piesa este neagră, bine netezită, perforată (perforaţia realizată din
două părţi), obţinută dintr-un perete de vas. Netezirea este bună, aspectul pastei fiind fin.
3. SI/1985, c 22, a=0,75 m, n III.
4. Cultu.ra Vinea, faza A.jB 1 •
LXI
1. Disc de lut. lntreg (fig. 7/10)73.
2. Realizat dintr-un perete de vas, ce a folosit ca degresant mllul, fiinrl
făinos la oipăit şi prezentînd o ardere foarte bună, acesta este de culoar'~
gălbuie. Marginile sale sînt bine şlefuite.
3. SI/1985, c 4, a=0,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinea, faza C.
LXII
1. Disc de lut. lntreg (fig. 7/3)74.
2. De culoare cărămizie, cu nisip în pasta foarte bine lustruită şi arsă.
acest disc de lut are canturile foarte bine şlefuite.
7

° Chapman

71

vezi supra,
~ Lazarovici
73
Poate că
71-72).
74 vezi supra,
7

1981, for. 1-13/20 (Drenovac); Lazarovici şi colab. 1985, PI. II/9-13.
nota. 70.
şi colab. 1985, 12, 14, 16; Lazarovici 1987, fii{. 5/2 (Briini~ca).
sint „materie primă" pentru pandanth·ele de mai sus (notele
nota 73.
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Fig. 9. Capace de vas. Liubcova-Orniţa. Cultura Vinl!a.
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3. SI/1985, c 21, a=l,30 m, n IVb.
4. Cultura Vinca, faza A 2 •
LXIII
1. Obiect de lut. Intreg (fig. 2/2)1s.
2. De culoare brună, acesta este milos şi ars foarte bine. Asupra utilităţii sale pluteşte incertitudinea. Oscilăm între posibilitatea folosirii sale
ca jucărie sau, poate, în legătură cu VTeun ritual.
3. SI/1985, c 15, a=P,30 m, n I (?).
4. Cultura Vinca, faza C.
LXIV
1. Obiect de lut. Fragmentar (fig. 7/4) 76 •
2. De formă discoidală, ornamentat cu împunsături, această piesă are
ca degresant al pastei nisipul, este bine netezită şi foarte bine arsă. Culoarea sa este brun-cărămizie. Poate sîntem în faţa unei piese mai deosebite, chiar dacă starea ei actuală de conservare face ca presupunerile
din nota 76 să rămînă doar la stadiul de supoziţie.
3. Sib/1987, c 32, a=0,90 m, n I (provine dintr-o groapă ce porneşte
din acest nivel).
4. Cultura Vinca, faza C.

•
D. Piesele aparţinînd acestei categorii sînt legate, în general, de fazele
timpurii ale culturii Vinca77 •
LXV
1. Cap de animal. Intreg (fig. 1/4 a~)7e.
2. Credem că este vorba de un cap de onagru sau de cal, chiar dacă
prima supoziţie ni se pare cea mai plauzibilă. Sculptura, foarte îngrijit
şlefuită, este realizată dintro rocă locală după noi albă, moale
(calcar?).
3. Sih/1987, c 33, a=l,50 m, n IVc.
4. Cultura Vinca, faza A 3 •
Cu titlu informativ amintim o piesă deosebită, aparţinînd locuinţei
L:./1985 (n III, Cultura Vinea, faza A 3/B 1), trapezoidală, lată de aproximativ 4 cm, realizată dintr-o rocă dură. Acest tip de piesă ne-a atras atenţia
şi în aşezarea de la Mintia-Gerhat (săpături inedite FI. Draşoveanu şi au---------75

Roska 1941, taf. CI/2, CXXIX/23.
Cîteva apropieri în cazul în care piesa este „en violon": Vasic 1936a, 97,
sl. 486, T. CIII, a=3 m; Roska 1941, taf. CXXIX/20; Goldman 1960/1963, taf. 7/
25-26 (neornamentaţi - 19-20, 23, 27-28), 6/10-12, 14-18; Markotic, fig. 1/e-f;
Berciu 1961, fig. 240/2, 4, 245/1-2; Vlassa 1976, 104 şi 106, fig. 3/13; X X X 1978, 24
(jos); Lazarovici 1979, pl. XXI H/8.
77
Descoperirea de la Gornea este la acest orizont: Lazarovici 1979, 90-91,
tip III/4 (Vinca A).
1
~ Vasic 1936, 92, sl. 173, 177, pl. LII, a=7 m, 6,3 m; Tasic 1973, T. XL/152;
• • • 1978, 23 (mijloc); Vlassa 1978, 43, fig. 7 /e-g şi 9; Bălănescu 1979, pl. Il/5;
Radu 1979, 75, pl. 111/16; Dumitrescu 1980, pl. LXXIX/95; Chapman 1981, fig.
143/1 (Dubovac); Lazarovici 1979, fig. 7 /4; Lazarovici şi colab. 1985, 25, pl. IV/13.
76

J - Banatica, voi. X.
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torul acestor rînduri), unde, pe fundul unui bordei am descoperit una
identică. Deoarece nu cunoaştem încă sensul interpretării acestui tip de
descoperiri, nu o ilustrăm, mulţumindu-ne să facem semnalarea ei.

•
E. Ultima categorie inclusă în plastica acestei staţiuni sînt ornamentele de lut aplicate pe locuinţe de suprafaţă. In această categorie se încadrează nişte piese descoperite în dărîmătura locuinţei L 3 /1985 (n. III.
cultura Vinea A 3 /B 1). Acestea constau din coloane aparente, după noi,
cu unul dintre capete avînd lăţimea de aproximativ 7-8 cm, ajungînd ca
printr-o lăţire progresistă la celălalt capăt, care nu este cel real - pentru
că nu am prelevat întreaga piesă ce intra într-unul din taluzurile secţiu
nii SI/1985 - de aproximativ 20 cm. Din observaţiile de săpătură rezultă că erau cel puţin două astfel de coloane, deoarece am mai găsit şi
capătul mic al altei piese de acest gen. Pe baza aceloraşi observaţii putem
afirma că aceste „coloane" erau aplicate pe pereţii locuinţei, în exteriorul
acestora, fiind arse dinainte şi lipite apoi cu un strat gros de lut galben
de aceştia. Secţiunea piesei este uşor trapezoidală, capătul mic, să-i spunem inferior, fiind foarte îngrijit rotunjit. Deoarece sîntem tentaţi să
dăm acestei locuinţe o funcţionalitate specială, în campania anului 1987
am cruţat-o, aşteptînd posibilitatea cercetării ei integrale cu alt prilej.
In sfîrşit, poate că cercetările viitoare vor demonstra faptul că aceste
piese nu sînt „coloane" ci un simplu ancadrament pe uşă .

•
Cîteva observaţii privind locul descoperirilor de la Liubcova în con-textul arealului vincian.
Considerăm necesare, în sfîrşit, cîteva precizări de ordin stratigrafic:
cu privire la descoperirile făcute în această staţiune:
- Numerotarea nivelelor a fost făcută de sus în jos, în ordinea!
descoperirii, nivelul cel mai tîrziu fiind numerotat cu sigla I, iar cel mai
timpuriu cu V (remarcăm că şi subnivelele au fost astfel numerotate).
- Putem afirma că în cuprinsul aşezării sînt detectabile aproape toate
fazele de evoluţie a culturii Vinca prin materiale şi nivele stratigrafice·
diferenţiate. Am sesizat în decursul cercetărilor mari fluctuaţii stratigrafice în sensul îngroşării stratului de cultură la aproape 2,50 m în capătul
nordic al magistralei trasate de noi. Stratul de cultură nu este epiuzat în
această parte, aşteptîndu-ne la o posibilă îngroşare a lui în continuare.
- Cercetările ne-au permis, această concluzie fiind şi urmarea studierii ceramicii, să facem corelaţii fine între prima fază (A 1) a culturii
Vinca şi începutul fazei III B a culturii Starcevo-Criş, în sensul că, cel
puţin aici, stratul Starcevo-Criş III B timpuriu, este tăiat79 de cel mai
timpuriu strat vincian80 • Noi precizări stratigrafice sînt aduse şi pentru
fazele tîrzii. Gheorghe Lazarovici afirm.a că în sudul Banatului influenţele Vinea-Plocnik sînt puternice şi se resimt de timpuriu, în plastică
Materialul Star~evo-Criş a fost prelucrat şi publicat de Luca 1987a.
Atragem atenţia asupra unei inadvertenţe. In articolul de la Luca 1985,
468, apare ca bordei 5. Facem cuvenita corectură, fiind vorba de bordeiul 6/1985~
greşeala aparţinlnd autorului!
19
80
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mai ales 81 • Ne permitem să afirmăm că acest lucru se resimte şi în ceramică, bazîndu-ne pe observaţiile făcute în special în legătură cu nivelul I
şi II, unde avem elemente tipice Vinca C timpurii 82 • Credem că, orizontul B 2/C definit de Gh. Lazarovici are, pe baza observaţiilor de aici, în
anumite cazuri, nu nwnai valoare cronologică 8 3 ci şi culturală (n IIb/1985),
nefiind întotdeauna rezultatul unei retardări, ci în aşezările mari, poate,
a unei evoluţii lente specifice condiţiilor locale (BJC). Susţinem că aici,
începînd cu faza B3 asistăm la o evoluţie, pe baze locale, ştiut fiind că la
acest orizont se resimt în continuare impulsuri sudice ce ar putea să o
genereze84 •
- Mărturisim că, din punct de vedere stratigrafic, faza Orniţa-Vest
a lui E. Comşa este prezentă şi la locul numit Orniţa deci asistăm la o
începînd cu faza B2 asistăm la o evoluţie, pe baze locale, ştiut fiindcă la
dacă nu şi partea superioară a n II, poate fi atribuită acestei faze)ss. Pe
baza perieghezelor făcute susţinem că staţiunea de fază Orniţa-Vest este
mult mai mare decît cea de fază Orniţa, acoperind-o total. Cercetările
viitoare vor lămuri, sîntem siguri, această problemă în totalitate. Tot în
urma cercetărilor de suprafaţă susţinem existenţa unor elemente VincPlocnik dezvoltate.
- Se constată apariţia statuetelor perforate transversal, stilizate, de
la orizont, cel mai timpuriu, B 2 şi asocierea lor în stratul superior cu elemente Ploenik, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că ele convieţuiesc
în continuare (în treacăt observăm deosebita amploare a elementelor de
acest tip la orizont B 2 , B2/C şi mai tîrzii la Zorlenţul Mare86 , Chişoda
Veche3 7 , Sălbăgel 88 , Turdaş 39 , ca să amintim doar cîteva staţiuni. Perforarea braţelor apare însă mai timpuriu, la orizont Ai/B 1 - după noi 90 .
- Am fost tentaţi să încadrăm anumite materiale ale nivelului II
(în special Ilb) la orizont BJC91 , dar, avînd în vedere faptul că la Vinca
a fost sesizat un hiatus92 între fazele B2 şi C, iar la Liubcova există tocmai
materiale de acest orizont, sesizînd evoluţia lor, folosim termenul de B 2 /C,
neexistînd astfel riscul unor confuzii terminologice.
· - Observăm apariţia picturii în situl nostru încă din faza A 2 a culturii Vinea şi folosirea ei din ce în ce mai intensă începînd cu faza B 2 şi
post-B 2 • Tehnica de pictare este în general aceeaşi, cu menţiunea că, în
fazele timpurii se foloseşte doar culoarea roşie, pe cînd în cele tîrzii p~
lîngă cea roşie se foloseşte şi culoarea galbenă.
Hl
62

Ha

Lazarovici 1979, 120.
Materialul este în curs de prelucrare,
Lazarovici 1979, 106.

pregătindu-se

publicarea sa.

64

ibidem, 118.
Şi E. Comşa sesizase acest lucru: în Comşa 1969, 15. Critica la încercările
lui: Lazarovici 1975, 15 şi urm.; 1973, 38 şi urm.; 1979, 71-72, 79, 80 ş.a. Intr-o
lucrare mai nouă (Comşa 1987, 33-34), cercetătorul bucureştean acceptă o datare
63

mai timpurie (Vine!a-Turdaş I), pentru „faza Orniţa", nefiind clar
sau nu datarea primului nivel vincian în faza A a numitei culturi.
66 Lazarovici 1979, 273 (pentru referiri), 209-210. Ne-au stat la
materialele din depozitele MJI Reşiţa.
n Radu 1979, loc. cit.
68 Moroz 1983.
H9 Roska 1928, 1941.
ilO Lazarovici 1979, 94.
91 Ibidem, 106.
n Idem 1975, 17.
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Fig. 11. Capac de vas.

Liubcova-Orniţa .. Cultura

:'

Vinca.
1

Remarcăm

deosebita proliferare a capacelor de vas, faptul că înd~,
din cele mai vechi faze ale culturii Vinca ele reprezintă una dintre cate..,.
goriile plastice foarte bine reprezentate. Fără a avea valoarea de condu.:.
zie, sesizăm faptul că în fazele tîrzii urechile lor sînt mai lungi, culoarea
deschisă, ornamentele tot mai complicate iar mărimea vasului creşte. ln '
fazele timpurii se observă preferinţa spre perforarea creştetului lor93 •
- Prin studiul materialului arheologic din această staţiune se observă,
fără posibilitatea contestării, deosebita unitate a cultmi Vinea, cel puţin
în arealul ei dunărean . In consecinţă, nu putem fi de acord cu încercarea de a crea faze cu denumiri proprii în cadrul aceloraşi culturi, ce riscă
să creeze confuzii în înţelegerea evoluţiei comunităţilor neolitice din zc>na ;
sud-bănăţeană pe parcursul neoliticului dezvoltat. Denumirea de fază Orniţa şi Orniţa-Vest nu sînt potrivite nici măcar pentru staţiunea de la
Liubcova, pentru că, după cum am arătat, staţiunea de fază Orniţa-Vest
acoperă pe cea de fază Orniţa, deci posibilele încercări de departajare pe
93

Idem, 108.
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criterii geografice a descoperirilor nu sint bine-venite. In sfîrşit, optăm,
după cum rezultă şi din rîndurile de mai sus, la cronologia relativă în
general acceptată pentru Banat, în strînsă legătură cu descoperirile din
marea staţiune neolitică de la Vinca 94 •

•
lncercare de interpretare

istorică

a materialelor descoperite

Remarcăm, şi această problemă a mai fost amintită, că majoritatea pieselor se află în complexe închise. Contextul arheologic admite afirmaţia
după care, la Liubcova-Orniţa, nu am cercetat construcţii cu caracter special (sanctuare). Ne bazăm în susţinerea afirmaţiei noastre pe observaţiile
făcute cu prilejul dezvelirii sanctuarelor de la Căscioarele95 , Parţa 9 6,
pe observaţiile scrise cu prilejul studierii sintetice a unor epoci mai

ca şi
noi 97 •
Argumentul principal, din acest punct de vedere, de a demonstra existenţa unui astfel de edificiu este, şi, experienţa terenului ne-o dovedeşte,
prezenţa sau absenţa plasticii mărunte. în sanctuarele mai sus amintite
această categorie a fost absentă. Singura locuinţă de la Liubcova, cu
această utilizare pe care cercetările viitoare o vor dezveli, este locuinţa
L:i/1985 98 •

Includerea categoriei A (vase cu folosinţă specială), în special a subcategoriei b (vase incizate) şi c (vase antropomorfe) este dictată tot de o
descoperire din această staţiune, şi anume „Statueta de la Liubcova"99 •
Intre analogiile acestei statuete (pentru vasul ţinut în mină cu un înţeles
sau altul), se află una descoperită în contextul culturii Zeliezovce ce reprezintă o statuetă cu un vas în braţe 100 • Să nu fie vorba tot despre o
scenă de libaţie? Credem că vase din aceste două subcategorii, ca şi altele
cum ar fi askos-urile şi rhytonii, sînt folosite şi la acest gen de ritual (libaţia). Subcategoria e ridică probleme cu totul speciale. Nu vom insista
asupra i.semnificaţiei antropomorfe sau zoomorfe a acestora, deoarece sîntem convinşi că prima afirmaţie este cea mai aproape de adevăr. Sîntem
însă frapaţi de numărul lor deosebit de mare, în special în ·staţiunile principale - exemple ar fi Vinca, Parţa, Zorlenţu Mare, Liubcova etc. Totodată ~esizăm faptul că sînt deosebit de unitare ca ornamentaţie, chiar
dacă nu s-au găsit două capace absolut identice. Oricare ar fi interpretarea simbolisticii acestei subcategorii credem că, deocamdată, nu se va
ajunge la un consens.
Probleme interesante ridică grupa plasticii propriu-zise (B). Pare-se că,
cel puţin anumite comunităţi, şi în special cele vinCiene, au concepţii magico-religioase deosebite !faţă de comunităţile altor culturi neolitice. Deovezi supra, nota 85.
Dumitrescu 1974, 178. Aici, lipsa plasticii mărunte, era legată de lipsa cultului fertilităţii şi fecundităţii - datorită existenţei cultului coloanei.
116 Lazarovici şi colab. 1985. Martor la mai multe campanii de aici, nu am
sesizat apariţia plasitcii mărunte în sanctuar. De altfel observaţia este împărtă
şită şi de Gh. Lazarovici.
VT Sirbu 1987, 113, 119.
1111 vezi capitolul din lucrarea de faţă referitor la plastica aplicată pe locuinţe.
w Luca 1987b.
11111 Vladar 1979, 33, abb. 11, 12, Katalog 147.
114

111
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sebita bogăţie a plasticii mărunte (în special antropomorfe şi stilizate 101 ),
cu precădere în nivelele post-Vinea A, în special B 1-2 şi post-B 2 ne iduce
cu gîndul la existenţa în fiecare locuinţă a unor astfel de ~tatuete, ca reprezentări, specifice familiei. Inclinăm să le dăm înţelesul unor „truse
magice"102. Iniţiat în 1„folosirea" lor în anumite împrejurări este, după
noi, şeful familiei. Rolul lor este de a apăra, ajuta familia, comunitatea.
Poate este valabilă observaţia după care ele urmează anumite principii
totemice în atitudine, mascare, ornamentare103 .
Tot la această categorie se ridică şi problema mascării. Tipologic nu
credem ,că mai poate fi adăugat ceva la ordonarea făcută în anul 1973 104 .
lnţelesul şi împrejurările în care se purtau măştile trebuiesc căutate prin
analogii etnograficet 05 . Oricum, „Statueta de la Liubcova" demonstrează
clar acest lucru. Cu puţine şanse de rezolvare rămîne, însă, lămurirea
contextului ritual al mascării.
La anumite statuete s-a încercat să se dea sens practic. De exemplu
la nr. XXV de la noi, cu analogii la Gornea, s-a spus că perforaţiile cefei
sînt realizate pentru înfigerarea de pene în ele 10s. La alte statuete stilizate (amulete) li s-a căutat o aplicaţie meteorologică 1 D 7 • Noi consideram,
într-un articol recent, că anumite descoperiri întîmplătoare de la Llubcova, dintr-o locuinţă spălată de apele Dunării, pot fi interpretate ca o
„trusă magică", aceasta fiind formată din ,,Statueta de la Liubocova", o
statuetă antropomorfă stilizată şi perforată transversal-vertical, o statuetă
zoomorfă cu atribute mixte om-animal şi o statuetă zoomorfă, de astă
dată stilizată şi perforată transversal-vertical1° 8 • Poate că o posibilă completare a acestei compoziţii este, uneori, făcută cu ajutorul unui vas zoomorf, antropomorf sau capac de vas (cat. A./c, d, e de la noi). Rămînînd
tot la capitolul supoziţiilor subliniem faptul că nu credem că vasele-capac
sînt bine definite funcţional. Forma lor este cea de capac dar, poate că
arareori au această funcţionalitate. Observaţii mai atente de şantier corelate cu interpretarea adecvată a lor, ar aduce o rază de lumină în descifrarea ritualului de inmormîntare şi cultului morilor în cultura Vinea109 .
Din păcate, mare parte a plasticii este distrusă din vechime, avîn.:l
posibilitatea să studiem arareori piese întregi. Explicăm acest fapt prin:
a) Intervenţiile, în staţiunile cu mai multe nivele, a populaţiei ce suprapune, stratigrafic, pe cele dnterioare prin lucrări de construcţie (fundaţii,
gropi, terasări) ce le-ar putea periclita; se poate observa faptul că, de
1 1
"
La noi - cat. B. a. 1 şi 3. Din categoria 3 o parte sînt amulete fiind altfel
interpretabile.
102 Sîrbu 1987, 111, 117.
103
Lazarovici 1977, 108.
104 Tasic 1973, fig. I.
105
Am încercat acest lucru în: Luca 1987b.
100 Lazarovici 1977, 108.
107 Comşa 1987.
108
Articol pregătit de autorul acestor rînduri: Predzări asupra încadrării cronologice şi culturale a „Statuetei de la Liubcova".
iw Absenţa inmormîntărilor sistematice, în necropole, este o problemă ce nu
îşi găseşte, încă, răspunsul. Poate trebuie făcut apel, mai mult, la sursele etnografice. O ieşire ar consfitui-o ideea după care morţii ar fi incineraţi şi ţinuţi în
vase (cenuşa). Rămîne ca observaţii de şantier atente să concluzioneze asupra acestei supoziţii. La Parţa de exemplu, au fost găsite şi oase umane incinerate, precum şi oase umane, disparate, în aşezare.
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multe ori, următoarele populaţii s-au aşezat prin forţă, ceea ce presupune,
poate că în primul rînd, distrugerea acestei categorii (în primul rînd se
faoe „cucerirea spirituală" - vezi Sanctuarul de la Parţa 110 ).
b) Bănuim existenţa unor sărbători-rituale în decursul cărora se recurgea la spargerea intenţionată a statuetelor, de cele mai multe ori prin
desprinderea capului de restul corpului. Observaţia este arheologică, înţelesul gestului rămînînd ascuns. Remarcăm că amuletele nu sînt declt
arareori, incidental sparte. Poate că acestei categorii de obiecte trebuie
să-i căutăm alte folosinţe.

•
Categoria altăraşelor o legăm şi de aspectul funcţional al opaiţelor 111 ,
chiar dacă pentru iluminat puteau tot aşa de bine să fie folosite şi aşa
zisele „tăvi de peşte« 11 z.
Capul de onagru din piatră descoperit în timpul săpăturilor din anul
1987, întregeşte arealul de răspîndire al acestui tip de piese pe teritoriul
ocupat de purtătorii culturii Vinea. Intr-un amplu articol N. Vlassa s-a
ocupat de acest aspect113 • Credem în folosirea acestui animal în preistorie.
Rămîne să demonstrăm modul în care era exploatat114 •

•
Chiar dacă una sau alta din supoziţiile noastre se infirmă, ele rămin
tot atîtea ipoteze de lucru. Oricum, ne creăm o imagine apropiată de realitate, analizînd cit mai profund diferitele aspecte legate de cultul fertilităţii şi fecundităţii ce animă viaţa spirituală a epocii neoliticfilus.

LISTA PRESCURTARILOR FOLOSITE
J., în Acta Archaeologica Hungariae, XII, 1960,
p. 1-83.
D., in Studii şi comuniciiri, Caransebeş, 1979,
p. 33-41, 9 planşe.
D.-Gh., in Bana~ica, V, 1979, p. 17-25.
D., în Studii şi comuniciirt de etnografie-istorie,
Caransebeş, 1982, p. 113-120.
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ZUR GESHICHTE DER NEOLITHISCHIEN KUNST
(Zusammenfassung)

Der Verfasser vertieft em1ge Gesichtspunkte hinsichtlich der Erforschung der
neolithischen Siedlung von Liubcova-Orniţa, und bezieht sich auf die Plastik dieser
Siedlung. Nach einer kurzen geschichtlichen Beschreibung der neolithischen Plastik1-", widmet sich der Verfasser den wichtigsten Kategorien dieser Gruppe von
archăologischen Entdeckungen indem er folgendes Schema verfolgt:
A. Gefăse mit Protomelo-11
a. Gefă.Ge mit Protome 10-11
b. Gefăf3e mit Inzisionen 12- 13
c. Antropomorphe GefăJl.2:1 4 - 1 5
e. Gefăf3deckePB-a1
B. Die eigentliche Plastik:
a. Statuetten 1. antropomorphe 32--51
d. Zoomorphe Gefă.G 1 6-17
2. zoomorphe 52-sa
3. stilisiert-durchbohrte54-60
b. kleine Altăre 6 1-67
c. Protome 68 - 69
C. Schmuckgegenstănde aus Ton 70 - 76
D. Steinbildhauerei77- 78
E. Auf den Wohnungen aufgelegter Tonschmurk
Der Verfasser versucht zum Schluf3 dic Eingliedprung des Fundes von Liubcova
in den Vinca-Areal 95-115 sowie eine historische Interpretation der archăologischen
Tatsachen.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA

SILAGIU-BUZIAŞ*

se găseşte la sud de oraşul Buziaş, la
mai multor forme de relief din zonele centrale ale Banatului:
la sud-vest este Cimpia Gătaiei, o cimpie înaltă, la vest Cimpia joasă a
Timişului, la nord şi est Cimpia Lugojului.
Dealul Silagiu, la ale cărui poale se găsesc obiectivele arheologice, este
mărginit de două văi: Valea Pogănişului la vest şi Riul Timişana la nord.
Ambele au jucat rolul a două căi de comunicaţie în vremurile preistorice
şi au adunat apele care se scurg din pantele dealului. Drumul de pe Pogă
riş urcă spre pantele nordice ale Semenicului, celălalt spre zona Timiş
Cerna.
Două puncte din teritoriul acesta formează obiectul acestui studiu: Valea Secerii şi Pirpora. ln zona Silagiului au fost semnalate alte numeroase
urme în urma unor cercetări de suprafaţă intreprinse de colegul FI. MeSilagiu,

străveche vatră locuită,

întretăierea

<.leleţ1.

Semnalarea celor două puncte este rezultatul cercetărilor de suprafaţă
intreprinse de consemnatarul acestor rinciuri, prof. Octavian Sfetcu care
a adunat o frumoasă colecţie de obiecte, din care unele mostre au fost
clonate pentru studiu şi referinţe Muzeului Transilvaniei 2, alte obiecte se
găsesc la şcoală, la Silagiu, cu scop didactico-instructiv şi altele în colecţia profesorului Sfetcu, precum şi în expoziţia staţiunii.
Valea Secerii. Aşezarea se află pe versantul drept al unui mic afluent
al pîrîului Valea Secerii, în apropiere de confluenţă, la zona de contact
dintre Cimpia Gătaiei şi poalele dealului Silagiului, la o altitudine de
cca 170 m. Aceste terase, orientate spre sud, au fost plantate cu viţă de
vie, scoţindu-se cu acest prilej la iveală multe din obiectele adunate.
Din lucrările mai sus semnalate dar şi din cele agricole mai adinci din
ultima vreme au fost adunate numeroase materiale începind cu anul 1978.
Pentru a ne imagina mai uşor frecvenţa obiectelor, amintim descoperirea a
• Comunicare prezentată la sesiunea de la Teremia Mare, 1983; comunicare, Arad,
1987; Uneltele din silex au fost prezentate de Z. Kalmar - O. Sfetcu, comunicare,
Arad, 1987.
1
Periegheze intreprinse de FI. Medeleţ la 18 iulie 1980. Intre materialele eneolitice aminteşte o aşezare Tiszapolgcir citată de A. Oprinescu, în Banatica, VI, 1981,
p. 45, nr. 6.
2
Materialele au fost inventariate la sigla P. 88600-620.
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cca 30-40 kg de fragmente ceramice, cca 50 de topoare şi fragmente detopoare din piatră şlefuită; numeroase lame de silex şi obsidian, unele cu
caracter microlitic, altele făcind parte din piesele cele mai mari, toate în
număr de cîteva zeci sau sute, lucrate dintr-un silex galben, roz-roşcat
sau alburiu, fragmente de figurine antropomorfe şi zoomorfe; greutăţi
pentru războiul de ţesut, fusaiole, zdrobitoare, percutoare, rîşniţe şi altele.
Din bogatul material doar o parte a fost amănunţit studiat şi ilustrat
(fig. 2-5, pl. II), acesta ridicînd probleme deosebit de interesante pentru
specialişti. O analiză amănunţită este necesară, prezenta lucrare dorind
să pună mai devreme în circulaţie un material care necesită un studiu mai
amănunţit şi săpături sistematice.
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Fig. 1.
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descoperirilor din punctul Pîrpora, Valea
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Uneltele. Dintr-un silex gălbui cu flecuri mari alburii - care este predominant în staţiune - au fost cioplite lame lungi cu secţiunea trapezoidală, cîteva au secţiunea transversală triunghiulară, (pl. 1/8-9, 12, 14, 16)
şi au fost cu grijă retuşate, altele sînt pe ambele laturi retuşate
(fig. 2/1-4). Nwnărul mare de piese şi retuşarea lor nu este un fenomen
prea frecvent întîlnit la orizontul cronologic la care se datează ceramica,
un asemenea fenomen este întîlnit în sudul Banatului, fa Gornea ~
Locurile Lungi (Cărămidărie)3. Din obsidian sînt cîteva lame şi mai multe
aşchii folosite ca vîrfuri (pl. I/1-7).
Topoarele de piatră, foarte nwneroase, pentru o staţiune StarcevoCriş (cca 50 bucăţi), ne fac să presupunem existenţa unui atelier cu asemenea unelte, Dealul Silagiului fiind unul dintre primele dealuri mai
înalte din bazinul mijlociu al Timişului. Un studiu geologic şi petrografic
al acestor materiale şi al posibilităţii existenţei unui asemenea „atelier" ar
fi deosebit de interesant pentru cunoaşterea vieţii economice şi a me~te
şugurilor din aceste vremuri îndepărtate. Asemenea „ateliere" sînt cunoscute în neoliticul timpuriu - pentru topoare perforate - la Lipova4 şi la
Suplacul de Barcău5 •
Obiectele de lut nu ridică probleme deosebite, prezenţa lor indică ocupaţii legate de tors, ţesut, pescuit.
Ceramica reprezintă materialul cel mai bogat. Pasta vaselor este amestecată cu pleavă şi nisip. Culorile predominante sînt cele gălbui, arderea
nu este prea puternică. Factura ceramicii indică un orizont cronologic evoluat, asemenea materiale fiind caracteristice pentru faza a III-a a culturii
Starcevo-Criş. Lipsa unor elemente caracteristice pentru chalcoliticul balcano-anatolian (arderea bună, amestecul nisipos, formele bitronconice etc.)
ne determină să încadrăm materialul pe la mijlocul acestei etape, dar mai
ales în prima parte, etapa IIA.
Maniera de dispunere a ornamentelor alveolate (fig. 3/1, 3-4), prezenţa
ornamentelor plastice din brîuri alveolate (fig. 2/16), unele proeminenţe
în relief, de formă conică sau cu o alveolă în cap ar fi un indiciu de vechime, aceasta ar presupune că este vorba de o evoluţie locală, de fenomenele din etapa II B a culturii Starcevo-Criş 6 • Precizări cronologice mai
sensibile sînt greu de făcut pe loturi de materiale nestratigrafiate.
Piciorul de altăraş cu două proeminenţe în formă de „ochi" cu excizii
triunghiulare pe picior sînt, de asemenea, un element de încadrare cronologică şi culturală, avînd numeroase analogii7.
Plastica zoomorfă redă două figurine mici (pl. II/7-8) modelate fără
prea mare interes şi migală, fiind greu de identificat exact ceea ce doreau
să reprezinte.
Descoperirile neolitice aparţinătoare culturii Starcevo---Criş se adaugă
altora din zonele centrale ale Banatului unde această civilizaţie era mai
puţin cunoscută, descoperirile înmulţindu-se cu ocazia cercetărilor de su• Materiale inedite în MIT.
4
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului., Cluj, 1979, P. 200 şi bibli.; A. S. Luca, în
Apulum, XXIII, 1986, p. 43-53.
~ Informaţii amabile de la D. Ignat.
6
Gh. Lazarovici, op. cit., p. 44 şi urm.
1
Ibidem, p. 34-30; I. Kutziăn, A KlirlJs kultura, Budapest, 1944, pl. 1/4-5; 6/2-3.
6; 34/14; 35/1-2, 4; 36/2, 5; S. Karmanski, .Zrtvenici, Statuete i amuleti sa lokaliteta Donja Branjevina, kod Deranje, Odzaci, 1968, pi. VIII/I; R. Galovic, tn ~or
NMB, 3, 1962, P. 31-41, pi. VIII/5.
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Fig. 2. Cultura Starcevo-Criş : 1-8 unelte de silex, 9-10 topoare de piatră,
11-19 fragmente cera mice, 20 picior de altar.
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Fig. 3. Cultura

Starcevo-Criş.

4 - Banatica, voi. X.
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prafaţă făcute de membrii colectivului de cercetare de la Parţa la: Parţa
(oh. 2, 5, 6), Freidorf, Fratelia (în mai multe puncte), Uliuc, Unip, Cruceni.
şi altele 8 •
2. Locuirile de la Pîrpora
Aşezarea se află in apropierea cursului superior al pîrîului Pîrpora, pe
versantul drept, în locurile mai joase, din partea de est a dealului Silagiu, la o altitudine de cca 170-175 m. Lucrările de la vie de aici care au
coborît pînă la adîncimea de O, 70 m au afectat complexe şi materiale
arheologice din mai multe perioade, răscolirile aducînd aceste materiale
la suprafaţă.
Cercetările de suprafaţă, întreprinse ani de-a rîndul de către O. Sfetcu
începînd din anii 1978-1980, dintr-un loc situat la sud de livada de pruni
(fig. 1) au dus la descoperirea unor materiale din mai multe perioade istorice, unele dintre ele nu pot fi încadrate cultural mai precis. Dintre acestea amintim un topor-ciocan perforat, o rotiţă din piatră, mai multe rîş
niţe şi cîteva zdrobitoare despre care se poate spune că aparţin epocii neoeneolitice.
Cîteva unelte din silex, dintr-un silex local de proastă calitate, deosebindu-se net de silexul folosit în aşezarea din Valea Secerii 9, par să aparţină epocii paleolitice, descoperire foarte importantă care ar necesita citeva
sondaje. Aşchiile sînt atipice, ele arată însă o industrie lamelară, ceea ce
ar presupune o datare în paleoliticul superior.
O ceramică lucrată dintr-o pastă cărămizie, cenuşie, brună sau gălbuie
amestecată cu pietricele sau nisip cuarzitic decorată cu tăieturi scurte, late.
dispuse pe cite două-trei registre paralele cu buza vasului (fig. 4/3, 7-8.
10), realizate cu scoica sau spatula, asociate cu incizii late, adînci (fig. 4!/8,.
13) sint caracteristice pentru faza Ib a culturii Coţofeni1°.
Cel mai interesant obiect ni se pare un fragment ceramic lucrat pe <>
pastă moale, amestecată cu cioburi pisate, cu slip picat, de culoare brună~
Fragmentul provine de Ia o oală cu umărul rotund şi gura largă avînd pe
umăr şi burtă un ornament realizat cu şnurul.
Ornamentele realizate cu şnurul sint cunoscute atit în perioada timpurie cit şi in cea mijlocie a epocii bronzului din Banat cu descoperiri în
grupele Cruceni l-Belegis 11 (descoperiri sînt la Cruceni I, Parţa-Obiec
tiv 2 şi altele) 12.

Gh. Lazarovlci - Fl. Draşoveanu, în Analele Banatului, II, s.t.; Descoperiri
de Fr. Resch, în 1982; M. Moroz, în Banatica, VII, 1983, p. 471, 475, 437---438;.
Z. Kalmar, în ActaMN, XXI, 1984, p. 394, n. 36, p. 395; Gh. Lazarovici - M. Gumă,.
catalog nr. 9; Materiale inedite de la Uliuc in MBT; referiri la Gh. Lazarovici, în
ActaMP, VIII, 1984, n. 5, 7-13, 15-16, 18; Gh. Lazarovici, în Banatica, VII, 1983,.
p. 36-37; Banatica, IV, 1977, p. 437-438; Fl. Mogoşanu - I. Stratan, în SCIV, 17,
2, 1966, p. 337; la care se mai adaugă altele inedite la Păltiniş - La Foplicd.
făcute de E. Stoicovici.
9 Z. Kalmar O. Sfetcu, comunicare, Arad, 1987; Analizele petrografice au fost
10
P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 153, pl. 53/8, 15; 56/8; 65/17, 18:
(mai departe C. Coţofeni).
- -11 -s. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Bucureşti.
1978, P. 15, 16, 45.
12 Gh. Lazarovici FI. Draşoveanu, op. cit., la Parţa, ob. Z în vecinătate pe diferite canale şi in alte puncte ale satului.
8

făcute
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Fig. 4. 2-13 Fragmente ceramice Coţofeni Ib, 1 Fragment decorat cu
·
bronz timpuriu.
'·
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Fig. 5. 1-4 epoca fierului, cultura Basarabi, 5-11 grupul Balta
bronzului.
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Cea mai timpurie apariţie a lor
(Coţofeni lllC )asociat cu elemente
părţi1 3 . Aceluiaşi orizont cronologic,

în Banat este la nivel Coţofeni tlrzhi
Vucedol la Băile Herculane şi în alte
poate o etapă mai tîrziu îi aparţin des..;.
coperirile din turnului de incineraţie de la Cristuru! Sîrbesc14 şi alte descoperiri de la Cioka1s.
Ceramică ornamentată cu şnurul apare în orizonturi contemporane în
Transilvania (la Nandru, Gherla, Cheile Turzii, Cheile Twului) 16 şi în
sud-estul Transilvaniei în cultura Schneckenberg B 17 şi în grupul Jigodin18. In alte regiuni ale ţării asemenea materiale apar în Oltenia 19 , nordul
Munteniei2°, Moldova 21 , ca şi în Bulgaria22 , Grecia 23 , Dalmaţia24 , Bosnia25 ,
Serbia 26 , Ungaria 27 , mai nou în Crişana 28 , fără a mai vorbi de cele din Europa est centrală 29 •
Materialele ornamentate cu şnurul de la Silagiu nu credem că trebuie
separate de cele datînd din bronzul timpuriu. Pasta este de culoare brună
13
P. Roman, op. cit., p. 150, 50/8, 15; Idem, in ActaAr~hCarp XV, 1975, 152, 148;
J. Ecsedy, in ActaArchBP, 27, 1975, 281/282; Precum şi la Moldova Veche; P. Roman,
C. Coţofeni, p. 150, 50/9.
14
M. Garafanin, in Ber RGK, 39, 1950, P. 51-52, 6/1; M. Grbic in Starinar,
IX-X, 1959, 36; J. Bona, in Alba Regia, 4-5, 1963, 28; D. Popescu. in SCIV, 16,
1965, p. 134; P. Roman, în Dacia, XV, 1971, p. 18; B. Jovanovic. in Istrazipania, 5,
1976, p. 63; Praistorija Jugoslavenskih Zemalija, Sarajevo, 1979, III, pl. XLIV /5.
1
~ E. Pleliova, in CISPP, VI, 1966, p. 75.
16
M. Roska, ErdRep, P. 201, fig. 242/21; 315/5; P. Roman, op. cit., p. 150,
fig. 50/4; p. 142, fig. 42/17; Materiale intdite la Cheile Turului, săpături Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 1987.
17
Al. Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov, 1941, pl. XVIII/11, 13; P. Roman,
ln SC/VA, 1, 1986, 37, p. 36, fig. 1/2-3.
'" Ibidem, p. 43, fig. 3; N. Harţuchi FI. Atanasiu, ln Sesiunea de Comunicări a muzeelor de Istorie, Bucureşti, 1971, p. 135, n. 46; P. Roman-I. Pal-C. Horvath, in SC/V XXIV, 1973, 4, p. 559-574; P. Roman, C. Coţofeni, p. 61.
19
P. Roman, op. cit., p. 150, fig. 50/11-14, 16; 51/1-4; Idem în ActaArchCarp,
XV, 1975, p. 151; Idem, in Acta Harghitensia, 1, 198-0, p. 18; J. Ecsedy, op. cit.,
p. 281.
20
M. Garafanin, op. cit., p. 52; J. Ecsedy, op. cit,, n. 67.
21
P. Roman, in SCIVA, 37, 1986, 1, p. 50, fig. 5/5.
2'l R. Popovic, în ActaJugs, VI, 1965, p. 41; M. Garafanin D. Simoska, în
MacedoniaActaArch, 2, 1976, p. 30; G. Tonceva, in Dacia, XXV, 1981, fig. 9/10, 16;
12/13; 13/1; 14/1-13; 17/4-7; 18/12; 21/9; tipurile 26/1-12; VI. Milojcic, în Germania, 28, 1944, p. 111: P. Roman. op. cit., p. 62.
~ 3 La Argissa, Eutresis, Hogia Marina, Pevkakla Magula, Kopudjilas şi poate
altele: VI. Milojcic, în Germ~nia, 33, 1955, p. 151, fig. 1/5; Idem, Hauptergebnisse
der deutschen Ausgrabungen in Thessalien, 1953-1958 Bonn, 1960, p. 26-27,
fig. 21/1-2; M. Garalianin-D. Simonska, op. cit., p. 30; S. Hood, in ZborNMB, VI.
1970, p. 86; P. Roman, C. Coţofeni, p. 64.
24
*Ber RGK, 42, 1954, p. 58.
2
~ La Kraljevine; VI. Milojcic, în Germania, 33, 1955, p. 151.
2
" M. Garasanin-D. Simonska, op. cit„ p. 30, fig. 7; p. 24-25; 32-33; Praistoria Jugoslavenskih Zemlija, Sarajevo, pl. XVI/3, 5.
27
N. Kalicz, Die Friihebronzezeit in nord-ost Ungarn, Budapest, 1968, p. 15,
17, fig. l, pl. 1/1-10, 13, 18: J. Ecsedv, op. cit., p. 281.
28
I. Emădi, in ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, s.t.; P. Roman, C. Coţo
feni, p. 150.
>H Al. Prox, op. cit., pi. XVIII/11; Z. Szekely, in Materiale, III, 1957, p. 150-151;
Idem, in Materiale, V, 1959, p. 238, pl. VIII/2, 5-6; I. Neustupny, in WPZ, XXX,
1943; M. Gimbutas, in American Antropologist, 65, 4, 1963, p. 816; N. Harţuchi
Fl. Anastasiu, op. cit., p. 135; I. Ecsedy, op. cit., p. 281; P. Roman, op. cit.,
p. 142-150; Idem, în SCIVA, 37, 1, 1986, p. 43; B. Novotny, în Jahrschrieft mitteldeutsch en Vorgeschichte, 65, 1982, Halle/Saale, p. 101-106.
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avînd un slip adesea picat. Amestecul este cu cioburi pisate. Arderea nu
puternică. Formele de vase sînt globulare avînd buza evazată,
toartele sînt tubulare. Ornamentele constau din striuri realizate cu mătu
ricea (fig. 5/6) precum şi benzi de incizii făcute cu piaptănul (fig. 5/5).
Intre aceste materiale reţine atenţia unele fragmente cu perforaţii sub
buza vasului (fig. 5/10). In Banat asemenea materiale apar la Parţa-obiec
tiv !3°, fiind asociate cu alte elemente ale perioadei timpurii a epocii
bronzului (toarte tubulare, striuri).
' Alveole, perforaţii sub buză apar ca un element caracteristic în culturile Glina III-Schneckemberg31• Cele mai vestice descoperiri sînt cele
atribuite mai nou unei faze Glina IV32 , acestea însă ca de altfel întreaga
cultură Glina sînt întinse în timp în mod nefiresc. Dacă sincronismele şi
începutul este incert33 , în schimb devine clar că sfîrşitul lor se petrece în
pragul naşterii civilizaţiilor bronzului mijlociu. Pentru acestea pledează
asocierea ceramicii cu măturicea sau cu striuri cu ornamentele alveolate
cu ceramica cu şnurul şi ornamentele cu piaptănul.
Asemenea ornamente sînt întîlnite în Banat sud-vestul României la
Visag 34 , la Balta Sărată35 , în faza I a grupului Balta Sărată 36 iar în Transilvania în faza I a culturii Wietenberg la Derşida şi altele 37 , marcînd un
orizont cronologic la nivel Reinecke Az/B 138 .
Aceste materiale marchează un orizont cronologic mai puţin cercetat.
Lui par să-i aparţină şi alte descoperiri din Banat ca cele de la GorneaVodneac, Gornea-Căuniţa de Sus şi altele 39 •
în lotul de materiale de la Pîrpora sînt şi alte materiale care aparţin
primei vîrste a fierului, unei etape timpurii a culturii Basarabi sau acelui
grup Gornea-Kalakacea. Este vorba de vceran:ica_ ~~ _b~ă calita~e o~na
mentată cu faţete pe buză, toartă sau umar, cu mc1z11 m z1g-zag (fig. 5/ l 4). Ornamente caracteristice pentru orizontul Ha B2, nu însă mai timpuriu
avînd bune analogii la Gornea, Bădeni şi altele 40 •

este prea

Materiale inedite în Muzeul Banatului din Timişoara.
I. Nestor, Istoria României, I, 1960, p. 99; D. Popescu, în SCIV, 16, 3, 1965,
p. 781; M. Turcu-V. Laczunov, în Materiale, Oradea, 1979, p. 78; K. Horedt, Moreşti, Bucureşti, 1979, P. 244, fig. 7/13; P. Roman, op. cit., p. 38, 40.
32
I. Bona, op. cit„ p. 53-54; D. Popescu, op. cit., p. 332; P. Roman, op. cit.,
p. 31. 34, 41; N. Chidioşan, în Materiale, Tulcea, 1981, p. 128.
n La Baneţ (Coţofeni II), P. Roman, op. cit., p. 39: Sincronismele sînt cu
Coţofeni III c pentru Glina III Schneckenberg B; Ibidem, p. 38; Idem, C. Coţofeni, p. 75, 56; Vl. Milojcic, în Germania, 28, 1944, p. 111; D. Popescu, în SCIV,
XII, 1961, 2, p. 379.
•• I. Stratan, în Materiale, VII, 1961, p. 164-165, fig. 2/1; D. Derciu, in Dacia,
V. 1961, p. 125, n. 9, 154; Idem, în ZborNMB, IV, 1964, P. 44, fig. 5/1; V. Dumitrescu-I. Stratan, în SCIV, XVIII, 1967, 1, p. 78-81; S. Morintz, op. cit., p. 22-23,
26; M. Gumă, în StComC, 1979, p. 56, 68-69; M. Moroz, op. cit., p. 481.
•• R. Petrovszky-M. Gumă, op. cit., p. 56.
~ Ibidem, pl. XIII/4, 9, 11 (Iaz Dîmb); pl. XXII/3-4 (Valea Timuşului).
37 N. Chidioşan, in Dacia, 12, 1968, p. 163. Idem, Contribuţii la Istoria tracilor
timpurii din nord-vestui României. Aşezarea Wietenberg de ia Derşida, Oradea
1980, p. 56, pi. 16/5, 1912.
311
Gh. Lazarovici, în ActaMN, XIII, 1976, p. 29-33.
311
.
Gh. Lazarovici, - Cornea, Reşiţa, 1977, p. 89-90; Gh. Lazarovici-C. Săcărin, în Banatica, V, 1979, p. 73-76, vezi şi bibl.
40
Gh. Lazarovici, în Marmaţia, 1982, s.t. (săpături Bădeni, campania II).
30
31
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Lotul de materiale studiat constituie doar o mică parte, poate 5-100;,
din materialele adunate cu hărnicie de O. Sfetcu. Studiul întregului material şi mai ales săpături sistematice sint necesare pentru lămurirea unor
importante probleme ale preistoriei Banatului.
GHEORGHE LAZAROVICl -

ARCHĂOLOGISCHE

FUNDE VON

OCTAVIAN SFETCU

SILAGIU-BUZIAŞ

(Zusammenfassung)

Die neolithischen Fundstătten, die hier erwăhnt werden, befinden sich am Fusse
des Silaghiu-Hi.igels, im Secerii- und im Pirpora-Tal.
Im Secerii-Tal, wo sich die Ebene von Gătaia mit dem Silagiu-Hilgel trifft,
170 m i.i.d.M., fand man anlăsslich von Tiefackerungen in einem der Grăben
fiir eine Weinrebenpflanzung archăologisches Material. In der Sammlung, di'<! in
der Schule aufbewahrt wird, in Privatsammlungen und in der Sammlung des Badeorts, befinden sich Objekte der Starcevo-Criş Kultur, wovon wir die zahlreichen Feuersteinwerkzeuge, die Beile und die Keramik hervorheben.
Aus gelblichen Feuerstein, den man in der Gegend hăufig findet und der spezifische Tonungen des Silagiu-Hilgels hat - deshalb mi.isste man hier die lokale
Abbaustelle des Materials finden - wurden lange Klingen gefertigt, wovon einige
auf einer oder auf beiden Schneiden retouchiert sind, auch fand man Spitzen und
Schaber.
"1
Die vielen Beile, die man fand und die verschiedenen Typs sind (rechteckig,
trapezoidal usw.) lassen die Vermutung zu, dass in cier Gegend eine Werkstatt
existierte, umso mehr, als der HO.gel eine mogliche Abbaustelle fi.ir das Rohmaterial war.
Nach ihrer Faktur (sandiges Gemisch, gelbliche Farben), ihrer Form (Kegelstumpf, kugelformig, Schi.issel, das Fehlen der doppelten Kegelsti.impfe) und ihrer
Ornamentik (gezwackt, manchmal Schlickergeperlt), sowie einige der Objekte an
sich (Idole und Altarfragmente) sind die Funde einem Starcevo-Criş Horizont
IIB-IIIA zuzuordnen. Da es keine stratigraphischen Beobachtungen gibt, ist es
schwierig, genaue Angaben zu machen.
Die Siedlung aus dem Pirpora-Tal am rechten Ufer des Baches, in 170-175 m
ii.d.M. gelegen, wird von einer grossen Materialvielfalt gekennzeichnet. Die gefundenen Feuersteine, von schwăcherer Qualităt als jene aus dem Secerii-Tal, von
einer Lamellarstruktur und mit hohem Quarzgehalt weisen auf eine Bewohnung
in der Altsteinzeit, im oberen Palăolithikum, hin.
Manche der Keramikfunde gehorlia der Bronzezeit an, der Balta Sărată
Gruppe, und sind Gegestand einer anderen Studie. Einige der Materialien mit Ornamenten in Form tiefer Einritzungen, breiter Streifen, kurzer Schnitte sind nach
Faktur, Ornamentik und Form der Phase Ib der Coţofeni-Kultur zuzuordnen.
Aus der friihen Bronzezeit stammen einige Funde, unter welchen wir auf ein
Fragment aus weicher Paste aufmerksam machen, die mit Schlamm und feingestampften Splittern vermischt und auf
dem Gefăsshals mit Netzschnw· verziert ist, sowie auf Fragmente, deren Dekor von kammartigen, Linien gebildet ist,
von Alveolen und Lochern unter dem Gefăsschnabel und die rohrenfărmige Hen-·
kel haben. Zu diesen gibt es Analogien mit den fri.ihbronzezeitlichen Funden von
Parţa-Ob I, Balta Sărată I, Gornea-Vodneac, Cristurul Sîrb, zur Kutlur Glina IIISchnekenberg A und B, Wietenberg I u.a.
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CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE SPEOLOGICA

IN VALEA CERNE! (I)

Valea Cernei este una dintre puţinele văi longitudinale din Carpaţii
Meridionali. Rîul curge în direcţia sud, sud-vest, separă în zona de care ne
ocupăm Munţii Cemei (la vest) de Munţii Mehedinţi (la est) şi reprezintă
limita naturală dintre Banat şi Oltenia 1• In această zonă cursul mijlociu
al rîului urmează grabănul Cernei în care apare soclul vechi, constituit din
graniţe, iar pe laturile lui depozitele jurasicului şi cretacicului. Versantul
drept al Cernei este alcătuit, puţin în amonte de Băile Herculane, din
<:alcare marine de vîrstă malmneocomiană. Malul stîng al Cernei are aspectul unui abrupt calcaros cu pereţii verticali înalţi pînă la 500 m şi care se
<:ontinuă cu înălţimi tot mai mari, una dintre ele fiind Vf. Darnogled de
1105 m. Calcarele acestei văi aparţin sedimentarului autohton de vîrstă
jurasic-cretacic inferioară. In această zonă, în afară de peşterile din jurul
Băilor Herculane 2, mai există în amonte numeroase altele situate pe ambii
versanţi ai văii.
Cercetările noastre, efectuate în vara anului 1988, s-au limitat doar la
o singură peşteră, şi anume Peştera Oilor (PI. I).
Peştera Oilor (P. 2144/63) 3 , descoperită în 1979, se dezvoltă pe versantul stîng al Văii Drestenic, la confluenţa Drestenicului cu Cerna, la cca
40 m vest de P.' 2144/65 (fig. 2 b)'1• Gura peşterii este orientată spre sudest şi are lăţimea de cca 12 m şi înălţimea de cca 20 m, avînd altitudinea
absolută de 350 m şi pe cea relativă de 30 m~. Este o peşteră orizontală
fosilă, uscată, caldă, fiind bine luminată la intrare şi difuz spre capăt, unde
1

Din bibliografia referitoare la Valea Cernei amintim selectiv: Valea Cernei
- Studiu de geog!afie, Ed~t. Academiei, Bucureşti, 1981; S. Avram, D. Dancău şi
E. Şerban, în Lucrarile Institutului de Speologie „E. Racoviţă", III, 1964, p. 133-199;
M. ~leahu, V. Decu, Şt. Negrea, C. Pleşa, I. Povară, I. Viehmann, Peşteri din România, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 259-273 (în continuare:
M. Bleahu şi colab., op. cit.).
2
M. Bleahu şi colab., op. cit., p. 262-271; R. Petrovszky, în StComC, III, 1979,
p. 253-256.
3
2144 reprezintă codul hidrologic, iar 63 numărul de ordine al peşterii. Cf.
C. qoran, Catalogul sistematic al peşterilor din România, Bucureşti, 1982, p. 139-141.
.
In 1982, cu ocazia unui sondaj, au fost descoperite cîteva fragmente cera?Uce. yezi:_ P. Rogozea, în Tibiscum, VI, 1986, p. 197-198, inclusiv Pl. XVIl/1-2;
1n schimb 1n Peştera 2144/65 cercetările noastre nu au dus la nici o descoperire
arheologică, deşi în 1982 au fost recoltate de la suprafaţă citeva fragmente ceramice (vezi fig. 2b).
~ C. Goran, op. cit., p. 141.
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Fig. 1. Intrarea în P. Oilor -

vedere dinspre est.

este subfosilă şi rece. Lungimea peşterii este de 57 m, iar condiţiile de locuire sînt bune în sala de la intrare, unde, de altfel, au şi fost găsite în
1982 primele urme a:rheologice. Ne-am propus spre cercetare acea zonă a
peşterii care întrunea cele mai bune condiţii de locuire preistorică 6 , zonă
unde am executat o casetă cu dimensiunile de 2 X 3 m. Materialul arheologic rezultat din această casetă face obiectul cerce tării noastre.
Stratigrafia. Este destul de simplă, ea nedepăşind grosimea de 0,40 m
(Pl. III). Peste patul stîncos este aşezat un pat de material clastic, cu urme
ij Am
con siderat că într-o peşteră există condiţii bune de locuire preistorică
în zona unde ajunge lumina natural ă, unde curenţii de aer sînt mai slabi sau chiar
lipsesc ş i unde umezeala este redusă . In general, însă, este destul de greu de găsit
astfel de p eş teri care să întrunea scă toate condiţiil e de m ai sus. In cazul nostru,.
locul unde a m executat caseta este luminat destul de sla b, curenţii de aer lipsesc.
iar umezeala este redusă. P entru a ceste con d i ţii favoralbile de locuire, vezi şi: R. Petrovszky, O. P op escu, P. Rogozea, în Banatica, VI, 1981, p. 440-442 (anexa).
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cenuşă, stratul avînd o grosime de cca
află nivelul I de locuire al peşterii, cu o

de

5 cm. Deasupra acestui strat se
grosime de cca 7 cm, în acest
strat au fost sesizate resturile unei vetre cu diametrul de 0,55-0,60 m şi
grosimea de cca 4 om, avînd în jur şi deasupra multă cenuşă. Urmează un
strat de 5-8 cm format din bucăţi de calcar cu urme de arsură şi puţine
fragmente ceramice. Suprapus acestui strat este nivelul II de locuire gros
de cca 7 cm. Ultimele două straturi sînt subţiri (cca 4 cm şi cca 8 cm) şi
sînt fonnate din material clastic, putine fragmente ceramice şi depuneri
naturale.
In cele ce urmează vom prezenta materialul arheologic descoperit în
cele două nivele de locuire sesizate de noi în peşteră.
Nivelul I. Materialul arheologic descoperit în acest nivel este bogat,
fiind reprezentat de fragmente ceramice, unelte din metal şi os, precwn
şi o foarte mare cantitate de resturi osteologice - în special de ovicaprine.

I. Ceramica
Fragmentele ceramice au apărut în cantitate mare şi aproximativ 9%
dintre ele sînt ornamentate. Ele fac obiectul discuţiei noastre.
Din punct de vedere al compoziţiei pastei din care s-au lucrat vasele,
ceramica se împarte în trei mari categorii: ceramica de uz comun, semifină şi fină.

a. Ceramica de uz comun reprezintă o treime din ceramica ornamenpeste jumătate din totalul ceramicii. In cadrul acestei categorii de
ceramică, în pastă au fost folosite ca degresant pietricele de calcar
(Pl. IV/1-2, 5, 8-9) şi scoici pisate (Pl. IV /3)7. Ceramica este bine arsă,
culoarea frecventă este cărămizie (Pl. IV/1-2, 5-7, 10-11), cenuşie
(Pl. "IV/3, 12), castanie (Pl. JV/9) şi neagră (Pl. IV/4, 8, 12).
b. Ceramica semifină este realizată dintr-o pastă ce foloseşte ca degresant pietricele, este bine arsă, unele vase sînt lustruite (Pl. V/11, 13). Culoarea este cel mai ades cenuşie (Pl. V/4, 7, 12), brun-cărămizie (Pl. V/2-3,
5-6, 8-11, 13) şi neagră (Pl. V/l).
c. Ceramica fină este realizată din material bine frămîntat, cu puţine
impurităţi, cu adaus de nisip ca degresant, este compactă, bine arsă, cu pereţii subţiri. Unele fragmente sînt puternic lustruite metalic (Pl. VI/1, 35, 9-10), culoarea predominantă fiind cenuşie (Pl. VI/1-3, 5), gălbuie
(Pl. VI/4, 6, 8) şi brun cărămizie (Pl. VI/7, 9-10).
tată şi

A. FORMELE RASELOR
a) Străchinile sînt
aplicată spre exterior

prezente în două variante: strachina cu marginea
(PI. V/3; Pl. IV/10) şi strachina cu fund drept şi
formă semisferică (Pl. V/9).
b) Castroane. Sînt prezente doar cele de tipul cu marginea rotunjită
şi uniform îngroşată (Pl. IV/ 4; Pl. VI/8).
7 Dacă folosirea pietricelelor ca degresant este un procedeu des folosit ln cultura Coţofeni, folosirea scoicilor pisate are o răspindire regională, limitată la sudul Olteniei şi Banatului, cf. P. Roman, Cultura Coţofeni, Edit. Academiei, Bucureşti, 1976, p. 19.
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c) Cănile sînt reprezentate prin două fragmente (Pl. VI/4, 6).
d) Amforele intîlnite frecvent în alte aşezări sint prezente prin tipul
cu marginea rotunjită, aplecată puţin spre exterior (Pl. IV/I; V/6) şi tipul
cu două torţi pe maxima rotunjire (Pl. VL/I).
e) Vasul de uz comun este reprezentat prin cîteva fragmente (Pl. IV/7,
12; V/2), iar un fragment prezintă o proeminenţă pentru apucat (PI. IV/8).
tipică pentru acest gen de vas 8 •
Torţile care servesc pentru agăţarea vasului sînt mai mici şi au orificiile cu un diametru mai mic (PI. IV/9; VI/I, 5). ln acelaşi context arheologic a fost descoperită o toartă în bandă lată, folosită pentru apucat
(PI. V/4).
B. ORNAMENTAREA

ln cazul nostru putem vorbi de două moduri de ornamentare a ceramicii, şi anume prin adîncire - acest mod cuprinzînd ca tehnici de realizare inciziile, împunsăturile succesive, impresiunile - şi ornamentarea în
relief.
a. Inciziile sint realizate sub forma unor linii subţiri (PI. IV/I-3, 5,
7; V/I, 6, 8; VI/7) sau sub forma de şănţuleţe late (PI. IV/6; V/7), motivele
ornamentale fiind triunghiul „îngropat" (PI. IV/I; IX/10), benzi în reţea
(Pl. IV/2-3, 5, 7; V/6, 8, 10; IX/9), motive în formă de schelet de peşte
(Pl. V/5; X/I).
b. Impunsăturile succesive apar în şiruri (Pl. Vi/4), dar mai ales sub
formă de „căpriori" (PI. VI/3, 6, 9; IX/I2). In ce priveşte această tehnică,
împunsăturile succesive au fost desigur subordonate incrustaţiei 9 , dar mediul puternic acid în care au stat aceste materiale arheologice a făcut imposibilă sesizarea pastei de incrustaţie.
c. Impresiunile sînt de tipuri diferite, luînd forma instrumentului cu
care, prin apăsare, au fost executate. Intîlnim astfel impresiuni dreptunghiulare (PI. V/I3; VI/10; IX/3-4), triunghiulare (PI. IV/IO; V/9; IX/5),
ioemiovale (PI. IV/I2; IX/6) şi circulare aşezate pe trei rinduri sub buza
vasului (PI. VI/4; IX/7)1o.
d. Ornamentarea în relief nu este realizată prin aplicare ci prin modelarea buzei vasului sub forma unui brîu alveolat (Pl. V/6) sau prin „ondularea" buzei (PI. IV/I).
Legată de problema ornamentării ceramicii este şi prezenţa în două
cazuri a barbotinei, alături de benzile în reţea (PI. IV/5; V /8) 11.
I

P. Roman, op. cit„ p. 21, Pl. 25/2.
s Ibidem, p. 25.
iu Acest motiv· ornamental reprezintă o influenţă culturală Kostolac, cf. P. Roman, op. cit., p. 108, Pl. 3/2.
_
11
Procedeul barbQtinării părţii de jos a vasului este întîlnit in fazele I-II
„le culturii Coţofeni, cf. P. Roman, op. cit., p. 25, 37, Pl. 42/4, Pl. 54/13-14.
Pl. 58/2, Pl. 59/4-5, PL 76/6.
8
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II. Obiecte din

piatră

A fost descoperit un singur obiect, şi anume o amuletă din gresie
micaces, de virstă liasică, perforată şi avînd capetele rotunjite12. Lungimea este de 4 cm, lăţimea de I,6 cm şi grosimea de 0,4 cm
(Pl. XI/4).
fină cuarţoasă

III. Unelte
a. Unelte din os. O singură unealtă a fost descoperită, şi anume o
cu lungimea de 7,I cm, lăţimea de 2,4 cm şi grosimea de 0,5 cm.
Pe spate, piesa prezintă numeroase zgirieturi datorate folosirii, iar tăişul
este atent şi bine şlefuit (Pl. XI/3).
b. Unelte din metal. Au fost descoperite două străpungătoare din cupru. Primul (Pl. XI/I) are o lungime totală de I2,9 cm, din care partea
de fixare la miner are 3 cm. Piesa prezintă o frumoasă patină verde, are
forma piramidală, în secţiune pătrată.
Al doilea străpungător (Pl. XI/2) are lungimea de I2,3 cm, din care
3,5 cm reprezintă partea de fixare în miner. Şi această piesă are o formă
piramidală, dar în secţiune rombică.
Nivelul II. Materialul arheologic descoperit în acest nivel este mai
sărac, datorită unei locuiri de scurtă durată, şi este reprezentat prin fragmente ceramice (Pl. VII) şi material osteologic.
Din totalul materialului ceramic, ceramica ornamentată reprezintă cca
45%. Din punctul de vedere al compoziţiei pastei, avem specia uzuală,
daltă

semifină şi fină.

a. Ceramica de uz comun este reprezentată prin trei fragmente (PI.
VII/5, 9-10). Pasta are în compoziţie pietricele, este bine arsă, culoarea
este cărămizie (Pl. VII/5, 9) şi brună (Pl. VII/IO).
b. Ceramica semifină este realizată din pastă care are ca degresant
nisip cuarţifer, este bine arsă şi culoarea variază de la cărămiziu (Pl. VII/
3) la brun-închis (Pl. VII/8) şi negru (Pl. VII/4, 6).
c. Ceramica fină este bine arsă, lustruită metalic, de culoare neagră
(Pl. VII/I-2, 7).
Formele de vase care au putut fi determinate pe baza materialului
existent sînt: strachina (Pl. VII/2), cana (Pl. VII/5), ceaşca (Pl. VII/3), că
niţa (Pl. VII/9) şi văsciorul cu fund inelar, corp bitronconic în patru col.ţuri, gît înălţat şi torţi „ansa lunata" (Pl. VII/I).
Ornamentarea ceramicii s-a făcut folosindu-se mai multe procedee:
inciziile, împunsăturile succesive şi ornamentarea în relief.
Inciziile apar singure sub formă de arcade (Pl. VII/1), ghirlanda c:u
incizii verticale grupate (Pl. VII/8) şi sub formă de combinaţii de incizii
orizontale, verticale şi în reţea. Inciziile sînt folosite şi alături de împunsăturile succesive (Pl. VII/2, 7). Ca ornament în relief este folosit brîul
crestat aplicat sub buza vasului (Pl. VII/6).
12

In toată zona Văii Cernei singurele depozite liasice în facies de Gersten
sint cele din zona Prisacina, zonă situată la cca 1 km nord de peştera cercetată
de noi. De aici provine materialul litic folosit la confecţionarea amuletei.
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Dat fiind faptul că lucrarea de faţă reprezintă o publicare de material arheologic inedit şi nu o discuţie asupra problemelor pe care le ridică aceste descoperiri din punct de vedere cronologic, nu putem omite
totuşi cîteva concluzii pe care le oferă materialul analizat.
Din punct de vedere al caracteristicilor materialului ceramic din nivelul I, avem suficiente analogii în Banat - descoperirile de la Băile
Herculane (nivelele h-i)1 3 , Bocşa Montană „Colţan" 14 , Româneşti1 5 , Nandru-P. Spurcată 16 , precum şi în descoperirile făcute într-o serie de peş
teri situate pe Valea Cernei 17 şi Valea Gîrliştei1 8 , pentru a putea încadra
aceste descoperiri în cultura Coţofeni, faza III-a-IIIb.
O atenţie deosebită trebuie acordată celor două străpungătoare din metal
descoperite în nivelul I(Pl. XI/1-2). în urma analizei spectrale informative
a metalului din care sînt realizate cele două străpungătoare 19 , a rezultat
că principalul constituent cuprul - în proporţie de peste 950/o, al doilea constituent este arsenalul în proporţie de peste 4o/0• ln proporţii sensibil egale, dar sub 10/o apar plumbul şi bismutul. Staniul este prezent
în cantităţi foarte mici, prezenţa sa fiind legată de natura minereului şi
nu de o reţetă metalurgică 20 • In concentraţie slabă sau sub formă de urme
apar Sb, Co, Mg, Ti, Ni, Ag (Pl. iXII).
Analizînd spectrogramele s-a observat că ele sînt identice, fiind prezente aceleaşi linii de spectru pentru fiecare element citat mai sus, intensităţile liniilor de spectru fiind absolut identice la cele două analize.
Concluzia imediată ce rezultă este că metalul de bază - în cazul nostru cuprul - a fost obţinut în acelaşi zăcămînt, prin încălzirea rocii cuprifere (nu calcopirita) pînă la temperatura de topire, adică în jurul a
1 085°C, şi face parte din aceeaşi şarjă. Cuprul astfel obţinut a fost prelucrat prin batere la cald (forjare), întrucît avînd în compoziţie peste 40/o
arsen, acesta conferind cuprului duritate, nu permite prelucrarea la rece,
metalul fiind casant.
Pentru noi, un deosebit interes îl prezintă cunoaşterea surselor de metal utilizate de comunităţile preistorice 21 • Zăcămintele de cupru se găsesc
asociate metalogenezei banatitice, începînd din Banat - de la Dognecea,
continuînd cu cele de la Ciclova Montană, Sasca Montană, Moldova Noua,
Majdanpek, Valja Saka, Lipa, Veliki Krivalj, pînă la Bor 22 •
Din punctul de vedere al asociaţiei determinate spectrografic, se gă
sesc în acest aliaj doar două zăcăminte care prezintă o asociere similară
13
P. Roman, op. cit„ p. 206-209, Pl. 109-112; M. Gumă, C. Săcărin, în Banatica VI, 1981, p. 59-66, Pl. I-XXIX.
14
P. Roman, op. cit., p. 211-213, Pl. 114/1-2, Pl. 115/1, Pl. 116/9-11, 17-20;
M. Gumă, C. Săcărin, în Banatica, VI, 1981, p. 59-66, Pl. I-XXIX.
10
P. Roman, op. cit., p. 202, Pl. 106/7-9, 11, 13-14.
lti Ibidem, p. 181, Pl. 81/5, 10, 22-24, 26.
17
R. Petrovszky, O. Popescu, P. Rogozea, op. cit., p. 433 (Peştera nr. 61 - zona

Ineleţ),

Pl. V /1-8, p. 436 (Peştera nr. 1 din st!nga hidrocentralei), PI. VI/1-6.
P. Rogozea, op. cit., p. 176, Pl. 11/1-3, p. 178, PI. VI, p. 179, Pl. IX-X.
rn Analiza spectrală informativă a fost realizată în laboratorul I.P.E.G. „Banatul" Caransebeş.
.
20
M. Oppermann, Tracii între arcul carpatic şi Marea Egee, Edit. Militară," Bucureşti, 1988, p. 43, nota 14.
21
Pentru cele ce urmează, de un real folos ne-a fost sinteza Magmatism and
metallogeny of the Carpathian-Balkan Area, Sofia, 1983, (în continuare: Magma18

tism .. .).
22
Magmatism ..

„ foaia 5, Budapesta, 1978.

5 - Banatica, voi. X.
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cu elementele sesizate de noi în spectrogramă: zăcămintele de la Dognecea şi cele de la Valja Saka23 . Cu alte cuvinte, singurele zăcăminte de
unde poate proveni cuprul folosit la confecţionarea străpungătoarelor sînt
cele de la Dognecea şi Valja Saka (Pl. XIII) 24 . Considerăm că foarte posibil şi normal faptul să se aducă metalul necesar de la aceste zăcăminte,
întrucît distanţa de la sursele de metal şi pînă la zona cercetată de noi
este relativ convenabilă (pînă la Dognecea, în linie dreaptă, sînt cca 60 km,
iar pînă la Valja Saka - 110 km), iar Dunărea nu le prezenta o barieră,
ci din contră, era o punte de legătură cu lumea balcanică (Pl. xrnr;;.
Studierea în viitor a altor elemente ce atestă legăturile dintre cornu-nităţile preistorice nu poate decît să ne ofere o imagine cu mult mai
completă decît în prezent a ceea ce s-a petrecut în plan socio-economic~
în epoca preistorică în ţara noastră.
Cele două străpungătoare au analogii cu piese similare descoperite îr.
Banat, la Băile Herculane (nivelele h 3-h 4) 26 , Moldova Veche 27 şi Bocşa
„Colţan"28 ce permit atribuirea lor fazei a treia a culturii Coţofeni.
In ce priveşte materialul arheologic aparţinînd nivelului II, el prczim:r
analogii cu materiale descoperite în Banat la Gornea-„Păzărişte" 29 , Ciut,1„Cornul Dealului" 30 şi Mala Vrbica-„Livade" 31 , suficiente, credem noi,
pentru a-l atribui culturii Vatina, faza timpurie (Br. B).
Cercetările de arheologie speologică sînt încă într-o fază de începm
la noi, dar avem convingerea că amplificarea acestora în viitor va aduce.
23

~

Ibidem, 254/gd (Dognecea); 275/gd (Valja Saka).

Teoretic, cuprul ar putea proveni şi din alt zăcămint identic, din punctul
de vedere al elementelor chimice prezentate pe lingă cupru, de undeva din zona
bănăţeană ce are ca extreme cele două zăcăminte mai sus amintite, zăcămint care
în zilele noastre nu este cunoscut sau exploatat.
~~ Zăcăminte cuprifere în apropiere sint mai multe, dar nu pot fi considerate ca surse de metal pentru piesele noastre, deoarece în aceste zăcăminte apar,
pe lingă cupru, şi alte elemente care nu au fost sesizate în analiza spectrală a
pieselor. Aşa este cazul Zăcămintelor de la Baia de Aramă, care nu conţin Bi şi
As (prezent la noi In concentraţie de peste 40/o) dar au in schimb mult Zn (sfalerit),
Ge, Te, Se şi In, zăcămintele de la Rccsk (R. Ungară) care sint complet îngropate
(şi nu puteau fi exploatate în epoca preistorică) avind compoziţie Mo şi Zn, ză
cămintele din Munţii Caucazul Mic, unde apare Ba, Zn, Fe, Mn şi zăcămintele din
Munţii Caucazul Mare, unde apare Mo şi W. Elemente nesesizate de noi in analiza spectrală apar şi în cazul zăcămintelor din Munţii Apuseni şi R. P. Bulgară
etc. Pentru aceste probleme, vezi şi I. Bebeleac, Zifcdminte minerale şi tectonica
globald, Edit. Tehnică, Bucureşti, 1988, p. 67, 210, 222-223, 231.
20 P. Roman, op. cit., p. 113, PI. 8/8.
27 Ibidem, p. 113, PI. 8/7.
211
Ibidem, p. 113, PI. 8/9; M. Gumă, C. Săcărin, în Banatica, VI, 1981, p. 95,
PI. XXIX/1.
211 Gh. Lazarovici, Gornea. Preistorie, 1977, PI. LXVIII; LXIX/2, 8, 12, 14, 19-20;
LXX/B, 16, 21; LXXI/9, 11; Gh. Lazarovici, C. Săcărin, in Banattca, V, 1979, p. 99,
fig. 9 /3-4, 6.
ao S. Petrescu, în Tibiscum, VII, 1988, p. 138-140, PI. 11/1-2, PI. 111/2, PI. VI/l,
p. 143, PI. VIl/1, p. 149, Pl. XIII/9-10.
81 M. Vukmanovic, P. Popovic, în Derdapske sveske, III, Beograd, 1986, p. 17~
fig. 5/12.
1
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fără îndoială, dovezi tot mai clare privind evoluţia, cronologia şi relaţiile
socio-economice ale comunităţilor preistorice din ţara noastră32 •
In această privinţă, lucrarea noastră este doar o modestă contribuţie*.

MARIUS SORIN PETRESCU -

OCTAVIAN POPESCU

RESEARCH OF SPALAEOLOGICA ARCHAEOLOGY
IN THE CERNA VALLEY (I)
(Summary)

The present work deals with the research of spalaeological archaeology made
in „Oilor Cave", on the Cerna Valley in July 1988. The archaeological research made
by means of a 2X3 m hole reveald two levels of habitation.
By making the spectral analysis of the two pierces descovered on the first levei,
it has been proved that the basic metal is copper (950/o), then arsenic (over 40/o) and
unter lO/o other metals: Pb, Bi, Sb, Co, Mg, Ag, From the point of view of the ele-ments we have found out by spectral analysis the deposits whence these metals
result are those of Dognecea and Valja Saka (S.F.R. Yougoslavia), situated at about
60 and respectively 110 km from the researched cave.
The second level pottery belongs similarly to Gornea - „Păzărişte", Ciuta .,Cornul Dealului" and Mala Vribca - „Livade" - to the Vatina Culture (Reinecke Br. B phase).
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Pentru cercetările de arheologie speologică din Banat, vezi: 'M. '"Bleahu şi
colab., op. cit., p. 37-39; R. Petrovszky, StComC, III, 1979, p. 229-26_4i R ..P.etrovszky, O. Popescu, P. Rogozea, op. cit., p. 429-462; P. Rogozea op. ctt!.}-p-.l 1if3-198.
• La reuşita cercetării noastre au mai contribuit: E. Petrescu. E. Lungu, M. Cobîrzan, C. Dedar, R. Crupa, F. Borcean, F. Ambrus, cărora le mulţumim şi pe această
cale.
32
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Proba 2
+

++
+
+
+
++++
+++
+

~..J.--

~-

+
++

+
+
+

-

·'LEGENDA·

··-- absent
+ foarte slab.urme

++

concentraţie slabă

( < 1°/0 )
+++ usor decelabil (cîteva 0/o)
'
++++foarte puternic.constituent principal
NOTA

Proba 1 =străpungătorul 1
Proba 2 =străpungătorul 2
Pl. XII. Rezultatele analizei spectrale informative asupra uneltelor din metal.
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Valja Saka

DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA POJEJENA
(judeţul Caraş-Severin)

anului 1988 a intrat în patrimoniul Muzeului Judeţean
un depozit de bronzuri descoperit pe raza comunei Pojejena - situată pe malul Dunării. Acest depozit a fost găsit întîmplător, în arătură,
într-o zonă deluroasă, la cca. 8-9 km nord de localitate 1• Cercetările
efectuate la faţa locului nu au mai dus la recuperarea altor piese. Din
informaţiile descoperitorului aflăm că în aceeaşi zonă, cu cca 15 ani în
urmă, s-a mai aflat un celt despre care astăzi nu se mai ştie nimic.
Depozitul se compune din 11 piese - 10 brăţări şi o verigă - îngrijit
lucrate, bine conservate, avînd patina de culoare verde deschis. Decorul,
acolo unde există, este realizat prin incizie.
ln

primăvara

Reşiţa

Descrierea obiectelor

1. Brăţară cu capetele deschise, depărtate, aplatizate, ascuţite. Secţiu
nea barei este plan convexă. Este ornamentată cu benzi de linii verticale
între care se află motivul „în căpriori". Nr. inv. H. 129 (Pl. 1/1, la).
2. Brăţară cu capetele deschise, depărtate - unul este ascuţit iar celălalt, de formă dreptunghiulară şi uşor arcuită, este mai
puţin lucrat,
avînd vizibile urme de la turnare. Secţiunea barei este rotundă, puţin
aplatizată în partea interioară. Este ornamentată cu fascicule de linii paralele, verticale, între care se află zone netede unde este redat motivul
„brăduţ", schematizat, atît în registrul superior cît şi în cel inferior. Nr.
inv. H. 130 (PI. 1/2, 2a).
3. Brăţară cu capetele deschise, depărtate, rotunde, puţin lucrate la
margini - avind vizibile urme de la turnare. Secţiunea barei este rotundă,
uşor aplatizată în partea interioară. Motivul ornamental constă din linii
verticale paralele, pe care se află perpendicular fascicule de linii în unghi,
redind un V culcat, cu raze către exterior. Motivul „brăduţ" orizontal îl
găsim într-un singur registru. Nr. inv. H. 131 (Pl. 1/3, 3a).
1
Depozitul respectiv a fost descoperit în sălaşul săteanului Mutaşcu Ion. Elena
Voia, conservator la Expoziţia Permanentă din Moldova Veche, a semnalat existenţa acestui depozit care a fost recuperat cu sprijinul specialiştilor de la M.J.I.R.
şi a organelor locale de stat. Drept pentru care aducem cuvenitele mulţumiri tuturor celor ce au contribuit la salvarea acestor piese.

6 - BanaUca, voi. X.
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4. Brăţară cu capetele deschise, depărtate, dreptunghiulare şi arcuite,
cu marginile puţine şlefuite - avînd vizibile urme de la turnare. Secţiunea barei este plan convexă. Ornamentarea este redată prin alternanţe
de fascicule de linii paralele, verticale şi oblice, între care se află zone netede sau ornamentate cu motivul „în căpriori" dispus vertical, orizontal
şi oblic. Nr. inv. H. 132 (Pl. I/4, 4a).
5. Verigă cu capetele deschise, ascuţite, alăturate pe aproape jumă
tate din lungimea perimetrului acesteia. Secţiunea barei e plan convex<i.
Este ornamentată pe toată suprafaţa, cu excepţia capetelor, cu linii par~t
lele verticale. Nr. inv. H. 133 (Pl. 1/5, 5a).
6. Brăţară cu capetele deschise, depărtate, aplatizate, subţiate. Secţiu
nea barei este plan convexă. Ornamentarea se prezintă sub forma unor
incizii adînci oblice atît în exterior cit şi în interior, unde ca urman' a
folosirii piesei, într-o parte, acestea sînt abia vizibile. Nr. inv. H. 134
(Pl. 1/6, 6a).
7. Brăţară torsionată cu capetele deschise, depărtate, unul avînd o
margine dreptunghiulară şi arcuită puţin prelucrată - prezentînd urme de
la turnare, iar la celălalt fiind rotunjită. Nr. inv. H. 135 (Pl. 11/1, la).
8. Brăţară torsionată cu capetele deschise, depărtate, rotunde şi marginile aproape neprelucrate avînd urme clare de la turnare. Secţiunea
barei este rotundă. Nr. inv. H. 136 (Pl. 11/2, 2a).
9. Brăţară torsionată cu capetele deschise, depărtate, dreptunghiulare.
Secţiunea barei este rotundă. Nr. inv. H. 137 (Pl. II/3, 3a).
10. Brăţară torsionată cu capetele deschise, depărtate, rotunde. Secţiunea barei este rotundă. Nr. inv. H. 138 (Pl. 11/4, 4a).
'
11. Brăţară torsionată cu capetele deschise, depărtate, ovale şi marginile cu viziDile urme de la turnare. Secţiunea barei este rotundă. Nr. inv.
(Pl. 11/5, 5a).
Tabel cu greutatea
Nr.

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Greutate

53,42
3B,91l
32,78
Hl,97
10,99
27,72
29,54
28,95
26,40
25,31
24,69

I

0 capete

g
g
g
g

g

.'(
g

g
g

g
g

--

bară

0,4
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

cm
cm
cm cm cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

0 max.
bară

1
0,7
0,7
1,1
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

şi

dimensiunile pieselor
0 max.

exterLJr

6,2
6,5
6,3
11,3
3,1
6,3
6,7
6,6
6,7
6,4
6,7

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

0 max.

Lungimea
pe CORrdă

Interior

4,9 cm
5,3 c:m
5 cm
Y,8 cm
2,5 cm
5,2 cm
5,5 cm
5,5 cm
;,,6 cm
:i,2 cm
5,6 cm

16,7
17,7
15,5
31,5
16,7
16,7
17,3
17
17,3
16,5
16,5

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

'

Cele 11 obiecte au fost folosite înainte de a fi îngropate, întrucît el;;~
sînt lustruite prin frecare în interior, iar la exterior modelul este mai
puţin vizibil în anumite porţiuni. In cazul brăţărilor torsionate motivul
este tocit în unele locuri.
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Depozitul este unitar, ceea ce ne conduce spre concluzia că a fost realizat în acelaşi atelier. In sprijinul acestei afirmaţii aducem următoarele
argumente:
I. Greutatea pieselor torsionate şi a brăţării cu incizii adînci prezint1
diferenţe doar de cîteva grame; diametrul secţiunii barei este identic.
2. Brăţările decorate, cu excepţia celor de la nr. 1 şi nr. 4, prezintă
diferenţe mici de greutate şi au diametrul secţiunii barei de aceleaşi dimensiuni.
3. Atît brăţările decorate cît şi cele nedecorate, indiferent de greutate, cu excepţia celei de la nr. 4, au diametrul maxim exterior aproape
identic cu o variaţie de cel mult 0,5 cm.
4. Lungimea interioară şi exterioară a barei din care este alcătuită
veriga se înscrie în limitele lungimilor interioare şi exterioare ale tuturor brăţărilor.
Incadrarea

tipologică şi cronologică

întrucît depozitul de la Pojejena este alcătuit aproape în exclusivitate
din brăţări, pentru a-l încadra cronologic a fost necesar să luăm în considerare forma generală a pieselor şi modul lor de ornamentare.
Brăţările ornamentate se înscriu în seria celor definite drept „brăţări
ovale cu secţiunea rotundă sau uşor ovală, cu capetele subţiate şi deschise" - ce provin din depozite datate în Bronz D 2 • Mai zvelte, cu secţiunea barei uneori plan convexti şi cu diferenţe mai puţin accentuate
între grosimea la centru şi cea de la capete, brăţările noastre sînt caracteristice în special Hallstattului Ai.
Cu excepţia brăţărilor nr. 1 şi nr. 2 pentru care am găsit analogii
aproape perfecte, piesele ornamentate îşi găsesc corespondentul, prin modul de dispunere a unor motive incizate - linii paralele verticale, oblice,
„brăduţ", „în căpriori" în depozitele din Banat şi Transilvania: Moldova Veche !3, Ocna de Fier4 , Spălanca II5, Vioara de Sus6 , Timişoara 7 •
Ticvaniul Maree.
Brăţări asemănătoare cu cea de la nr. 1 se află între piesele datate în
Ha Ai de la Sîntana9 , Caransebeşi 0 , Deva III 11 , Vioara de Susi 2 , Guşter
niţa Il 13 • Motivul „brăduţ" încadrat de fascicule de linii paralele verticale
este frecvent reprezentat din Br. D şi continuă în Ha Ai fiind ilustrat
2

Cf. T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Ed.

şi Enciclopedică, Bucureşti, I9i8, p. 100.
3 M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele
R.S.R., Bucureşti, 19i7, p. 99, pl. 165/9a.
4

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

Ştiinţifică

de bronzuri din România, Ed. Acadt>mil'Î

100, pi. 167 /9a.
108, pl, 205/8a.
116, pl. 260/30.
7
113, pl. 214/13a, 14a.
8 C. Săcărin, Depozitul de bronzuri de la Ticvaniul Mare (judeţul Caraş-Se
verin}, în Banatica VI, 1981, p. 97-98, pl. 1/1 şi pi. II/4.
9 A. Mureşan, Doud brdţări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la
Sîntana, judeţul Arad, în Crisia, XVII, 1987, p. 313-315, fig. 1/1-la,
10 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit„ p. 87, pi. 126/2a.
u Ibidem, p. 91, pl. 136/25.
12
Ibidem, p. 116, pl. 260/28.
3
1 Ibidem, p. 95, pl. 158/8.
5
6

p.
p.
p.
p.

5•
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prin descoperirile de la Cornuţel14, Spălanca II 15 , Galoşpetreu 16 • Spre de0sebire de piesele menţionate mai sus, cea de la Pojejena are motivul „bră
duţ" schematizat, fără a umple tot spaţiul dintre două registre cu linii
paralele verticale. .
Deşi colierele torsionate au fost menţionate în literatura de specialitate încă din Br. D, brăţările executate în aceeaşi tehnică sînt constatate
mai frecvent în perioada Ha Ah după cum o ilustrează depozitele: Deva
III 17 , Guşterniţa II 18 , Pecica II 19 , Moldova Veche !2°, Vioara de Sus 21 .
Analogii pentru brăţările cu crestături oblice sînt în depozitele: Deva
III2 2, Moldova Veche 123 , Vioara de Sus 2 4, Spălanca II 25 datate în Ha A1 •
Pentru verigă, cele mai reprezentative analogii le întîlnim în depnzitul de la Vioara de Sus26 , unde una dintre ele este combinată cu verigi
torsionate.
Din punct de vedere cronologic, deşi îşi găseşte corespondenţe ~ncă
din Br D, datorită preponderenţei elementelor întîlnite în perioada urmă
toare, încadrăm depozitul de la Pojejena în seria celor datate la începutul Hallstattului - Ha A1 , fiind legat de prelucrarea minereului din zon;1.
ADRIANA OPRINESCU

DER BRONZENFUND VON POJEJEN A
(Kreis Caraş-Severin)
(Zusammenfassung)

Der Bronzenfund wurde zufiillig im Weichbild der Gemeinde Pojejena, in einer
hiigeligen Gegend, etwa 8-9 km nordlich der Ortschaft, entdeckt.
Der Fund besteht aus 11 Gegenstănden - 10 Armbăndern und einem Ring die gut konserviert sind und eine hellgriine Patina aufweisen. Typologisch gehoren
sie zu jenen mit verdiinnten, voneinander abstehenden Endstiicken, wobei sie im
Querschnitt rund oder abgeflacht-konvex sind. Fiinf Armbănder und der Ring sind
durch Inzision verzic>rt (Nr. 1-6), die anderen sechs Stiicke (Nr. 7-11) sind durch
Verdrehung geformt.
Das Depot ist einheitlich, was uns zur Schlussfolgerung fiihrte, dass es in derselben Werkstatt gearbeitet worden ist. Als zusătzliches Argument sei angefiihrt.
14

Ibidem,
u Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
18
Ibidem,
18
llbidem,
l!O Ibidem,
%I Ibidem,
%t Ibidem,
23
Ibidem,
n Ibidem,
3
l! Ibidem,
%1i Ibidem,
16
17

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p
p:
p.
p.

55, pi. 35/2a.
109, pl. 205/4.
94, pl. 146/17.
91, pl. 136/22.
96, pl. 158/6.
101, pl. 175/1.
99, pl. 165/13.
116, pl. 258/13 şi pl. 263,'21.
91, pl. 136/23, 26.
99, pl. 165/8.
116, pl. 262/12.
112, pl. 210/5.
116, pl. 267/18, 21.
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Depozitul de bronzuri de__ Ia Pojejena__________:B!'J_
dass alle Armbănder - ausser Nr. 4 - unabhăngig von ihrem Gewicht, den
hochsten ăusseren Umfang nahezu identisch haben, mit ciner Abweichung von
h0chstens 0,5 cm.
Chronologisch gesehen und auf Grund von anderen Bronzefunden au.s dem
Banat und aus Siebenburgen - Moldova Veche I, Ocna de Fier, Ticvaniu Mare, Timişoara, Deva III, Pecica II, Guşterniţa II, Galoşpetreu, Spălanca II, Uioara de Sus
- haben wir das Bronzedepot von Pojejena am Beginn des Hallstatt - HaA1 datiert.
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Pl. I. Depozitul de bronzuri de la Pojejena.
Abb. I. Der Bronzefund von Pojejena.
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Pl. II. Depozitul de bronzuri de la Pojejena.
Abb. II. Der Bronzefund von Pojejena.
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DOUA VASE HALLSTATTIENE DE BRONZ
IN COLECŢIILE MUZEULUI BANATULUI
DIN TIMIŞOARA

In expoziţia de bază a muzeului din Timişoara se află două interesante vase de bronz, provenite dintr-o colecţie particulară strînsă la începutul secolului nostru în Banat 1• Cele două piese nu au loc precis de
descoperire, în registrul inventar al Muzeului Banatului figurînd pentru
primul vas „Cîmpia de vest a Banatului, undeva în apropiere de Mureş",
iar pentru cel de-al doilea „Porţile de Fier ale Dunării". Lipsesc alte informaţii cu privire la condiţiile de descoperire.
I. Primul vas (fig. 1), este o ceaşcă de bronz avînd o patină verde
deschis, oxidată activ. Buza scurtă, uşor înclinată spre exterior; gîtul relativ tronconic cu baza mică în jos; umărul proeminent depăşind buza;
corpul tronconic. Partea dinspre fund a vasului a fost distrusă. Toarta
bandată, fragmentară (fără porţiunea inferioară a ei), a fost fixată pe
peretele vasului cu două perechi de nituri conice. Vasul este lipsit de
ornamente. !nălţimea, cît s-a mai păstrat, 4,5 cm; diametrul gurii 16 cm;
diametrul corpului la umăr 16,4 cm; lăţimea torţii 2 cm.
în ceea ce priveşte schema tipologică şi, implicit, încadrarea cronologică, pentru o serie de vase este greu a identifica corespondenţe exacte,
avînd în vedere faptul că ele nu erau turnate, ci realizate prin ciocănire~.
În linii generale, această piesă aparţine tipului Fuchsstadt, larg răspîndit
în Europa Centrală 3 • Faţă de exemplarele caracteristice, vasul descoperit
Materialul ne-a fost cedat spre studiu prin amabilitatea lui F. Medeleţ. înmetodologice şi sprijinul bibliografic le datorăm lui T. Soroceanu. Folositoare sugestii am primit din partea lui M. Rusu. Tuturor le adresăm şi pe
această cale mulţumirile noastre.
2
Un exemplu sugestiv le oferă situlele de tip Hajduboszormeny, care reprezintă o categorie de vase de metal cea mai bine studiată. Chiar dacă ornamentele
sint identice, dimensiunile diferă. !n structurarea lor tipologică trebuie făcute astfel
largi concesii. Pentru bibliografie, cf. T. Soroceanu, E. Lak6, in ActaMP, V, 1981,
p. 149, nr. 1.
3
Pentru generalităţi, vezi E. Sprockhoff, Zur Handelgeschichte der germanischen
Bronzezeit, Berlin, 1930, p. 67-77 (în continuare Handelsgeschichte); I. Nestor, în
PZ, 26, 1935, p. 45 sqq., mai ales p. 53-54; W. A. von Brunn, în Germania, 32, 4,
1954, p. 284-293; Idem, Mitttldeutsche Hortfunde deîr jungeren Bronzezeit, Berlin,
1968 (în continuare Hortfunde .. .); H. Thrane, în ActaArhKob, 36, 1965 (1966),
p. 159-162; Idem, Europaeiske forbindelser. Bidrag tie studiet af fremmede forbindelser i Danmarks yungre broncealder (periode IV-V). Kobenhavn, 1975,
p. 136-137, rezumat lb. engleză p. 258 (în continuarea Europaeiske .. .); T. Soroceanu, E. Lak6, loc. cit., p. 150.
1

drumările
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Fig. 1. Cîmpia de vest a Banatului. Vas de bronz.
diferă prin lipsa ornamentelor pe toartă 4 şi buza scurtă
depăşeşte umărul vasului:;. Diametrul mare (16 cm) pare a fi o
ristică a variantei estice a tipului Fuchsstadt6 • Analogii mai mult

în Banat

care nu
caractesau mai
puţin apropiate le oferă piesele de la Buru7 , Moigrads, Pişcolt 9 , Sîg 1o, Sîncră ieni !1 1 , ca şi cele de la Bavaix 12 , Braunsbedra II 13 , Burgsdorf 14 , Eystrup, Fuchsstadt 16 , Wollmesheim 17 etc. Din nefericire nu se va putea realiza o hartă corect ă de răspîndire a acestui tip, atît timp cît nu vor fi
4
De obicei torţile vaselor de tip Fuchsstadt sînt ornamentate cu linii inciza te
paralele. De cele mai multe ori cite două perechi a două linii: Braunsbedra 2,
Bevaix , Pişcolt. Sîncră ieni I etc. şi mai rar cu cite două perechi a trei linii: Braunsbedra 2, Burgsdorf. Ornamente mai puţin folosite sînt punctele (Ejstrup), liniile
paralele combinate cu semicercuri (Sîg) ş i ornamentul în „brăduţ" (Moigrad). Fării
ornamente pe toartă cunoa ştem doar piesele de la Buru.
5 Exemplarele de la Buru constituie singurele analogii şi din acest punct d ,•
vedere.
ti Referitor la varianta es tică a tipului Fuchsstadt, cf. Thrane, Europaeiske ... ,
P . 136-137, 258. Majoritatea pieselor descoperite în spaţiul nostru au dimensiuni
mari (oricum mai mari decit cele din Europa Centrală): Moigrad 15,2 cm; Sîg 14 cm ;
Sîncrăi eni I 18 cm.
7
M. Roska, în Mannus, 24, 1932, p. 544-547; ErdRep (s.v. Borev); Thrane, în
ActnArhKob, p. 205, nr. 35; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele d e bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 141, pl. 344/2-3a (în continuare Depozitele ... ).
8 I. Nestor, în PZ, p. 32-33, fig. 1/3, 3a; M. Petrescu-Dîmboviţa, D epozitele ... ,
p. 131-132, pl. 311/3-3a, cu o parte din !bibliografie; T. Soroceanu, E. Lak6, Zoe. cit.,
p. 150, nr. 23, cu completări bibliografice.
u I. Nemeti, în StComSatu Mare, 2, 1972, p. 115, 117, fig. 2; T . Bader, Epoca
bronzului în, nord-vestul Tran silvaniei, Bucureşti, 1978, p. 89, 210, pl. LXI/7 (în
continuare Epoca bronzului ... ); M. Petrescu-Dîmboviţă, Depozitele ... , p. 132,
pl. 314/5.
10 M. Petre s cu-Dîmboviţa, D epozitele ... , p. 134, pl. 319/4-5; T. Soroceanu,
E. Lak6, loc. cit., p. 146, 150, fi g. 6/1-2.
11 L. Zoltai, în MKE, III, 1909, p. 136, fig. 8; I. Nestor, în BerRGK, 22 1932,
p. 136, fig. 29/3; P. Patay:, în DDME, 1973 (1974), p. 84, fig. 7; M. Petrescu-Dîmboviţa, D epozitele . .. , p . 134, pl. 321/12.
1' Thrane, Europaeiske . .. , p. 136, fig. 80a.
1
' v. Brunn, Hortfunde .. ., p. 311, fig. 17 /1-3.
14
Ibidem, p. 312, pl. 23 / 2a-b; 24/ 2a-b.
15
Thrane, în ActaArhKob, p. 159, fug. 1.
rn Sprockhoff, Handel sgeschicte •. ., p. 67, pl. 10/e.
17 H. MUller-Karpe, Beitrăge zur Chronologie der Urnenfelderzeit n ordlich und
siidlich d er Alpe~, Berlin, 1959, p . 314, pl. 208c (în continuare Chronologie . . .).
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Fig. 2. Clisura

Dunării.

Vas de bronz.

adunate şi analizate toate aceste tipuri de vase 18 . In orice caz piesa în discuţi e pare exemplarul cel mai sudic, din aceeaşi arie geografică fiind şi
vasul de la Nagy-Szentes 19 (dacă aparţine într-adevăr tipului Fuchsstadt).
A vind în vedere faptul că vasele de tip Fuchsstadt provin, în general,
din morminte (mai cu seamă în Europa Centrală) sau depozite (vezi cele
din spaţiul nostru), este posibil ca piesa descoperită în Banat să fi aparţinut unui depozit, al cărui inventar a fost rătăcit. Ca datare propunem
situarea acestui exemplar în perioada HaB 1 •
II. Cel de-al doilea vas (fig. 2) , prin starea sa fragmentară nu poate
fi încadrat într-o formă anumită. Probabil că este vorba de o cană sau
o cea şcă de dimensiuni mai mici. Din ea se pă strează o mică bucată de
buză de care este prinsă o toartă. Patina este de culoare verde, cu reflexe albăstrui. Buza prezintă un ornament în două registre: cel superior
constă din triunghiuri fin haşurate vertical, delimitate în partea supe18

O încercare la Thrane, în ActaArhKob, p. 163, fig. 4; p. 205-206.
bronzkor emlek ei Magyarhonban, III, Budapesta, 1896, pl.
CXCIII/13; G. Csallany, în FoliaArch, 1-2, 1939, p. 62, fig. 11/1; H. Muller-Karpe,
Chronologie .. ., p. 137, nr. 3, îl consideră de tip Kirkendrup; Thrane, în
ActaArchKob, p. 205, nr. 27, îl consideră de tip Fuchsstadt. Avînd în vedere că se
păstrează doar buza vasului, este greu a identifica tipul c ă ruia îi aparţine.
w J . Hampe!, A
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rioară de două linii
două linii. Registrul

incizate orizontale, iar în partea inferioară de alte
de jos, delimitat de primul prin cele două linii orizontale, are ca motive ornamentale cercuii. concentrice mărginite în dreptul niturilor de linii verticale şi oblice. Alte două linii orizontale incizate constituie baza ornamentului. Toarta bandată (fragmentară şi ea)
este prinsă de buză prin două nituri cu capul teşit. Pentru a i se asigura
o fixare mai solidă, baza de prindere are o formă aproape dreptunghiulară. ln partea superioară a ei a fost ornamentată cu două păsărele, trase
din toartă. Una dintre ele are capul rupt, dar cu siguranţă avea aceeaşi
formă ca şi perechea sa. !nălţimea piesei este de 6 cm, lăţimea maxima
este de 3,1 cm şi lăţimea torţii este de 1,1 cm.
Incadrarea cronologică şi eventual tipologică poate fi făcută, avînd
în vedere caracterul fragmentar al piesei, doar pe baza ornamentelor. In
literatura studiată nu am găsit o analogie perfectă, fiind obligaţi să apelăm la corespondenţe secundare. Triunghiurile haşurate apar ca decor „
singulare sau combinate, pe o serie de vase de metal 20 • Pe vasele aparţi
nînd tipului Stillfried-Hostomice21 , triunghiurile haşurate sînt dispuse asemănător cu cele de pe piesa în discuţie, lipsind însă al doilea registru
compus din mici cercuri concentrice şi păsărele trase din toartă. Tot la
acelaşi tip, baza de prindere a torţilor este aproximativ dreptunghiulara,
oferind o bună analogie pentru piesa noastră. Nu putem încadra cu certitudine vasul pe care îl studiem în tipul Stillfried-Hostomice, dar se pare
că orizontul cultural este acelaşi.
Cele două păsări miniaturale de pe toartă, suportă o discuţie mai amplă, rezolvată în bună măsură de cercetările anterioare2 2 •
Pe baza lor este greu a se face o încadrare cronologică, avînd în vedere larga răspîndire din bronzul mijlociu pînă în epoca dacică, şi chiar
mai tîrziu 23 • Cea mai puternică „explozie" a acestui ornament se constată
în aşa-zisa epocă „prescitică" 24 , cînd pe spaţii largi din Europa decorul
ornitomorf este caracteristic. Realizarea tehnică a celor două păsări de
pe toarta vasului descoperit în Banat, sugerează încadrarea lor în ambianţa aceleiaşi perioade. Fără a avea o certitudine, datarea acestui vas
în HaB3-C poate reprezenta un punct de plecare pentru o discuţie mai
amplă.
20

G. v. Merhart, FestschriftRGZM, II, 1952, passim.
Ibidem, p. 19 sqq., pl. 12, 13.
Mai ales G. Kossack, studien zum Symbolgut der Urnenfelder und Hallstottzeit Mitteleuropas, Berlin, 1954, p. 45 sqq.; H. Hencken, Tarquina, villanovans ancl
early etruscans, în American School of Prehistoric Research, Cambridge-Massachusetts, Bul. 23, 1968, vol. II, p. 514 sqq.
3
"
Cele mai vechi vase de bronz cu ornamente ornitomorfe par a fi cele din
Grecia miceniană, cf. H. Matthăus, în ArchKor, 10, 4, 1980, p. 319 sqq; Idem, în
Studien zur Bronzezeit. Festschrift fi.ir W. A. v. Brunn, Bainz, 1981, p. 277 sqq. Alte:
discuţii la P. Schauer, în JahrbuchRGZM, 32, 1985, p. 138, fig. 62; E. Moscalu,
C. Beda, în Thraco-Dacica, IX, 1988, p. 39 sqq.
•• Bibliografia închinată acestei probleme este considerabilă: J. Bouzek, GraecoMacedonian Bronzes. (Analysis and chronology), Praga, 1974, p. 13 sqq.; E. Kilian.
in PZ, 50, 75, p. 11 sqq.; T. Kovacs, Bronzezeitlichen Tradition in der hallstattzeitlichen Kunst Transdanubiens, în Die Hallstattkultur. Symposium Steyer, 1980, Linz.
1981, p. 67-70, fig. 1, 2, urna de la Suto (în continuare Tradition ... ) H. Parzinger,
S, Stegmann-Rajtar, în PZ, 63, 1988, p. 168 sqq., vezi vasele de la Nove Kosariska.
turnului 2 (fig. 4/8) şi 6 (fig. 5/5).
25 F. Medeleţ, în StlstBan, XIII, 1987, p. 1, sqq.
21

22
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vase hallstattiene de bronz

Nu putem încheia fără a surprinde cîteva concluzii. Noul depozit pu~
blicat de la Timişoara II 25 , ca şi alte descoperiri2 6 , ridică problema atelierelor itinerante de meşteri bronzari27 • Faptul că vasele de metal descoperite în spaţiul nostru nu au parametrii tehnici identici şi chiar ornamente diferite, cu toate că un prototip a fost avut în vedere, sugerează
aceeaşi ipoteză. Motivele ornamentale, chiar dacă au similitudini în arta
regiunii Alpilor, sînt cu certitudine de tradiţie mai veche, avîndu-şi originea în epoca bronzului28 • Fără a fi excluse o serie de influenţe, vasele
documentate în aria carpatică par mai degrabă artefacte locale, decît produse ale unui centru meşteşugăresc vestic.
FLORIN GOGALTAN

ZWEI HALLSTATTZEITLICHE BRONZEGEFĂSSE IN DEN
SAMMLUNGEN DES BANATER MUSEUMS VON TIMIŞOARA
(Zusammenfassung)

In der Schausammlung des Temeswarcr Museums befinden sich zwei interes-sante Bronzegefii.sse die aus einer Privatsammlung stammen. Die zwei Gegenstănde
haben keinen bestimmten Entdeckungsort; das enste Stilck kam irgendwo im NW
<Ier Gegend der Eisernen Tores stammt (Abb. 2). Das erste Gefăss (Abb. 1) gehi:irt
2um Typus Fuchsstadt und wird aufgrund der Analogien in HaB 1 datiert. Das
:zwete Gefăss (Abb. 2) kann, seines bruchstilckhaften Zustandes wegen, nicht ein·deuting einer Form zugeschrieben werden. Mi:iglicherweise gehort es zum Typus
.Stillfried-Hostomice. Die zwei Vi:igel, die den Henkel schmilcken, weisen auf keine
2eitgenossischen Analogien hin. Aufgrund der Ornamente und der technischen Merkrnale der zwei Vi:igel, konnte das Gefăss in HaB3-C datiert werden.

~ 6 Pe lingă piesele analizate in articolul de la nr. 25, vezi noile descoperiri
Liubcova-„Ţiglărie", cf. C. Săcărin, in Banatica, VIII, 1985, p. 91 sqq.
:n F. Medeleţ, in DaciaNS, XVIII, 1974, p. 100.
~H I. Kovacs, Tradition .. . , p. 65 sqq.
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CITEVA PRECIZĂRI ASUPRA UNOR DESCOPERIRI
APARŢININD PRIMEI ŞI CELEI DE A DOUA EPOCI
A FIERULUI DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI (I)

Relativ recent, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate cîteva descoperiri mai mult sau mai puţin fortuite, dar de o mare
valoare ştiinţifică, ele reuşind să îmbogăţească în mod substanţial documentaţia istorico-arheologică referitoare la prima şi cea de a doua epocă
a fierului în zona de sud-vest a României, avînd însă implicaţii mai largi
şi pentru zonele învecinate.
Deşi promptă, publicarea sumară şi, uneori, chiar incompletă precum şi unele opinii emise în legătură cu datarea unora dintre acestea,
ne oferă prilejul intervenţiei de faţă*, făcînd chiar necesară abordarea în
acest context a unor probleme de natură cronologică şi culturală pe care
acestea le ridică, în corelaţie cu stadiul actual al cercetărilor în domeniu
şi în conformitate cu punctele de vedere emise asupra acestui su:bied
în literatura de specialitate.

•
Prima dintre aceste descoperiri, efectuată întîmplător în cursul lunii
octombrie 1987, constă din mai multe obiecte de metal (respectiv bronz
~i fier), „recoltate" din zona punctului numit „Dîmb" (sau „La Dîmb")1,
situat în hotarul localităţii Iaz (corn. Obreja, jud. Caraş-Severin)2. Aceast':I
a prilejuit descoperitorului, geologul Octavian Popescu de la I.P.E.G.
Caransebeş, publicarea mai mult decît succintă a unei părţi din lotul de
piese menţionat, într-o scurtă notă cu titlul „Piese de bronz dintr-un tumul din zona Jaz-Dîmb, judeţul Caraş-Severin", apărută în ultimul volum
• Intr-o formă uşor modificată, prima parte a acestui material a constituit subiectul unei comunicări cu acelaşi titlu, susţinută la Simpozionul „Valorificarea noilor
cercetdri în domeniul istoriei naţionale", Caransebeş, 16-17 aprilie 1989. Partea a
doua ,.n apare ulterior.
1
Microtoponimul se datorează fie existenţei în acest punct a unor tumuli
f„dîmbi"), actualmente mult aplatizaţi, datind atît din prima epocă a fierului cit
şi din epoca romană (cf. R. Petrovszky, în Tibiscus-Jstorie, V, 1978, p. 77 şi urm.), fie
botului de terasă care domină aici lunca joasă, inundabilă de la confluenţa Bistrei cu
Timiş ul.
2
Pentru bibliografia descoperirilor efectuate în hotarul acestei localităţi a se
vedea.: R. Petrovszky, în Banatica, IV, 1977, p. 437-438 (XXXIII, Iaz), pct. 1;' idem,
loc. cit., p. 77-96; P. Bona, P. Rogozea, în Banatica, VIII, 1985, p. 155-167; idem, în
ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 439-451; I. Piso, I. Rogozea, în ZPE, 58, 1985,
p. 211-218; Fl. Medeleţ, I. Bugilan, în Banatica, IX, 1987, p. 137.
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muzeului din Caransebeş, Tibiscum (fostă Studii
de etnografie-istorie) 3 •
Desigur, conform principiului „suum quique", nu putem fi decît recunoscători autorului citat pentru rapida introducere în circuitul ştiinţific
a acestei importante descoperiri. Trebuie să !remarcăm, totuşi, că modalitatea de publicare a materialului comportă - aproape în mod necesar completări atît de formă cît şi de fond, ţinînd pe de o parte de prezentarea şi ilustrarea incompletă a întregului lot de obiecte scos la iveală,
iar pe de altă parte de lipsa oricăror concluzii de ordin istoric, atît din
punci: de vedere cronologic cît şi de apartanenţă culturală, pe care acestea
le implică.
Potrivit observaţiilor efectuate în momentul descoperirii, piesele provin din perimetrul unui mor m în t tu m u 1 ar de incineraţie,
cu un diametru de aproximativ 4 m, a cărui zonă superioară a fost retezată de lama unui bul!il.ozer, circumstanţă care adăugind aici şi lipsa
unei săpături de control - nu a făcut posibilă vreo precizare de natură
stratigrafică şi nici stabilirea foarte exactă a repartizării iniţiale în spaţiu
a pieselor4•
Cu toate acestea, apartenenţa integrală a materialelor prezentate la
inventarul presupusului mormînt tumular de incineraţie este sprijinită
- şi după opinia noastră - atît de unitatea stilistica-tipologică şi cronologică, cît şi de omogenitatea lor utilitară.
Fără excepţie, acestea sînt reprezentate prin obiecte de podoabă sau
alte accesorii vestimentare, după cum urmează:
a. Colier torsadat (torques) din bară de bronz cu secţiune rombică,
uşor deformat, avînd extremităţile ascuţite şi capetele probabil rupte
(pl. II/1);
b. Fragment de la o fibulă masivă cu miez de fier şi arcul, placat cu
foaie de bronz, prevăzut cu patru mari noduli sferoidali (pl. II/3);
c. Portagrafa triunghiulară a unei fibule de mari dimensiuni, realizată
din fier, puternic oxidată şi păstrînd lipită extremitatea acului (pl. Il/4);
d. Fragmente din bară de fier cu secţiune ovală, puternic oxidate,
provenind probabil de la arcul unei fibule (pl. II/2, 5-6);
e. Brăţară de bronz semispiralată, cu capetele mult petrecute, avînd
secţiune plan-convexă şi decor realizat din mai multe grupe de incizii
fine, oblice, pe părţile laterale (pl. III/3);
f. Fragment de la o brăţară de bronz, prost păstrată, cu secţiune
plan-convexă, uşor torsadată, fără decor (pl. III/1);
g. Fragment de la o brăţară de bronz cu secţiune plan-convexă, uşor
torsadată, fără decor (pl. III/2);
h. Fragment de brăţară din bronz, prost păstrată, cu secţiune plan-convexă, fără decor (pl. III/8);
(VII/1988) al

publicaţiei

şi comunicări

3
4

O. Popescu, în Tibiscum, VII, 1988, p. 275-276.
Ibidem. Conform afirmaţiilor lui O. Popescu, „piesele au fost înglobate într-un

strat de cenuşă spălat ulterior de ploi", multe dintre ale „sînt puternic alterate prezentînd un strat gros de carbonaţi de cupru din care cauză sînt foarte friabile", aceste
afirmaţii putînd constitui un argument în favoarea practicării ritului de incineraţie. In aceeaşi zonă în care au fost descoperite obiectele de metal au apărut şi
citeva fragmente ceramice atipice. Parte din ele par să aparţină - în funcţie de
compoziţia pastei epocii bronzului, fiind probabil angrenate în poziţie secundară
în mantaua tumulului.
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i. Fragmente de la 1-2 brăţări din bronz cu secţiune plan-.:::onvexă,
unele uşor torsadate, fără decor (pl. III/4-7, 9-11);
j. Bară dreaptă de bronz cu secţiune plan-convexă, prost păstrată,
făr{1 decor (pl. III/12);
k. Fragmente, numeroase şi prost păstrate, provenind de la ca 4 podoabe de păr, realizate din cîte două sîrme de bronz spiralatc, cu secţiune
rotundă şi extremităţi ascuţite, avînd capetele răsucite în formă de buclă
dublă (asemănătoare cifrei 8), cu secţiune rombică sau pătrată (pl. IV/1-35).
Analiza stilistico-tipologică, analogiile ce pot fi stabilite cu alte categorii de piese similare, scoase la iveală atît pe teritoriul României, cît şi
în zonele imediat învecinate, precum şi asocierea specifică a diverselor
iipuri de obiecte, prezentă şi în alte descoperiri cu caracter funerar sau
într-o serie de depozite de bronzuri din acest spaţiu în cursul primei
epoci a fierului, sînt în măsură să ne ofere elemente îndeajuns de sigure
pentru o plasare cît mai exactă în timp a acestor materiale.
Principalul reper cronologic îl constituie, fără îndoială, fragmentul
fibulei de fier placată cu bronz, prevăzută cu patru nodozităţi mari pe arc
(pl. II/3). Varianţă a categoriei desemnate în literatura de specialitate mai
veche şi prin termenul generic de fibulă de tip Vace5, ea aparţine seriei
mai largi de fibule cu două resorturi şi corpul în formă de arcuş (aşa-nu
mitele Zweischleifige Bogenfibeln), tipul cu nodozităţi pe arc (Zweischleifige Knotenfibeln), corespunzător variantelor 5a, b şi 6a ale clasificării
propuse de S. Gabrovec, avînd cea mai mare răspîndire pe parcursul
primei epoci a fierului în zonele nord-vest balcanice şi sud-est alpine, cu
deosebire în intervalul Ha B 3-C 6 •
Variantele Gabrovec 5a şi 6a (cu 7-9 nodozităţi pe arc) ale acestui
tip de fibulă se concentrează în zonele sud-est alpine din nord-vestul
Iugoslaviei (îndeosebi Slovenia şi Bosnia), fiind caracteristice mai ales
orizontului cronologic de tip Vaee I - Ljubljana III - Podzemelj 2 din
Ha B 3/C17 • Spre deosebire de acestea, varianta paralelă de tip Gabrovec 5b
(cu 3-4 nodozităţi pe arc), căruia îi aparţine de altminteri şi exemplarul
de la Iaz - „Dîmb", se masează înseosebi în estul Iugoslaviei (Serbia şi
Srem), jumătatea vestică a României (Transilvania, Oltenia şi Banat) Şi
nord.:.vestul Bulgariei (vezi harta, pl. ·1) 8 , putînd fi plasată într-un orizont
cronologic corespunzător primei jumătăţi a Hallstattului mijlociu din
.acest spaţiu (Ha BdC 1), ceea ce - din punct de vedere cultural - ar
corespunde, evident unei faze mai timpurii din evoluţia culturii Basarabi,
, F. Stare, Vace, Ljubljana, 1955, pl. XXIV-XXV. Pentru exemplarul descoperit la Iaz. O. Popescu foloseşte - în mod eronat - termenul de „fibulă de tip
Glasinac" (Zoe. cit„ p. 275), probabil derutat şi de inconsecvenţa - curioasă de
.altminteri - cu care M. Petrescu-Dîmboviţa desemnează cele două fibule cu nodoj:;tăţi pe arc din depozitul de la Alba Iulia-„Partoş". ba drept fibule de tip Vai"e
(M. Petrescu-Dîmboviţa), Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977,
p. 34), ba drept fibule de tip Glasinac (Ibidem, p. 161).
ti Vezi, mai ales, S. Gabrovec, în Godifojak, Sarajevo, VIII (6), Sarajevo, 1970.
p. 5-65; idem, în Materijali, XIX, Novi Sad, 1981 (Symposium Novi-Sad), 1979,
p. 164; T. Bader Die Fibeln in Rumănien, .PBF, XIV, 6, Miinchen, 1983, în special
p. 77-92.
7 S. Gabrovec, în Godisnjak, VIII (6), Sarajevo, 1970, p. 27 şi urm„ k. VIII-IX;
idem, în Materijali, XIX, Novi Sad, 1981 (Symposium Novi Sad, 1979), p. 164.
8 Ibidem.
7 - Banat!ca, vol. X.
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in al cărei areal de răspîndire se integrau la acea vreme zonele rnenţio
nate9.
In afara exemplarului de la laz, pe teritoriul României se mai cunosc.
publicate pînă în prezent, încă 5 piese de acest tip, distribuite în 4 puncte
de descoperiri: cîte una la Turda.ş 10 , într-o localitate necunoscută din
Oltenia 11 şi în depozitul de la Bîlvăneşti 12 şi două în depozitul de la Alba
Iulia - „Partoş" 13 • Pentru poziţia cronologică a acestei variante de fibulă,
deosebit de importante sînt exemplarele prezente în componenţa depozitelor de bronzuri de la Bîlvăneşti şi Alba Iulia - „Partoş", integrate
seriei de depozite de tip Bîlvăneşti-Vinţ (după M'. Rusu), sau seriilor
Vinţu-Coldău şi, respectiv, Bîlvăneşti-Ghidici (după M. Petrescu-Dîm- .
boviţa), caracteristice Hallstattului mijlociu din România 14 •
Plasarea lor într-o fază mai timpurie a Hallstattului mijlociu este întărită şi de faptul că fibulele cu două resorturi de tip Gabruvec 5c, avînd
arcul din miez de fier îmbrăcat în foaie de bronz cu decor striat sau în
„coaste" (Zweischleifige Bogenfibeln mit sanduhrfOrmiger Fussplatte)' 5 •
avînd aproximativ acela.şi areal de răspîndire ca şi cel de tip Gabrovec
5b (vezi harta, pl. I), apar în descoperiri caracteristice unei faze mai tîrzii
a acestei etape (implicit şi a culturii Basarabi)1 6 , cum este cazul necropolelor de la Balta Verde17 şi Basarabi1 8 , a presupusului mormînt de la Sviniţa19, sau depozitelor de tip Hunia 20 şi Ghidici 21 •
In acest context, trebuie să observăm că - pe de o parte - prezenţa
fibulelor cu 3--4 nodozităţi de tip Gabrovec 5b (în asociere mai ales cu
coliere torsadate şi fibule-ochelari) şi absenţa fibulelor cu „coaste" de tip
Gabrovec 5c în depozitele de tip Bîlvăneşti-Vinţ, coroborată - pe de altă
parte - cu prezenţa fibulelor cu decor „în coaste" de tip Gabrovec 5c
(fără coliere torsadate sau fibule-ochelari, dar asociate cel mai adesea cu
pandantive circulare de tip Ghidici şi cu protome în formă de cap de
pasăre), precum şi absenţa fibulelor cu nodozităţi de tip Gabrovec 5b în
depozitele gen Hunia şi Ghidici, par a fi simptomatice. Această observa" Pentru această problemă a se vedea mai ales: Al. Vulpe, în Dacia, NS, IX,
1965, p. 124-126, Abb. 11; idem, în MemAntiq, II, 1970 (1971), Abb. 1; idem, în JIES,
2, 1974, 1, fig. 1; idem, Materijali, XIX, Novi Sad, 1981 (Symposium Novi Sad 1979),
p. 181-188, Abb. 1; idem, în Dacia, NS, XXX, 1986, 1-2, p. 69-71, Abb. 19; H. Ciugudeanu, în Apulum, XIV, 1976, Fig. 1; B. Hănsel, Beitrage zur regionalen und chronologischen Gliederung der ălteren Hallstattzeit an der Unteren Donau, Bonn, 1976,
Teil II, Karte 6; M. Gumă, în Banatica, VII, 1983, p. 65-138.
10
T. Bader, op. cit., p. 91, Taf. 31, nr. 250.
11 Ibidem, nr. 243.
12 Ibidem, nr. 241.
1
• !Ibidem, nr. 247-248; M. Pctrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 363, pi. 380/4-5.
14
M. Rusu, in Dacia, NS, VII, 1963, p. 199 şi urm.; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. ctt.,
p. 35-36, 161 şi urm.
10
S. Gabrovec, în Godi8njak, VIII (6), Sarajevo, 1970, p. 27-28, k. VIII; T. Bader, op. cit., p. 81-84.
16
Orizontul paralel din Iugoslavia este de tip Stil!na 1-Glasinac IVb.
17
D. Berciu şi E. Comşa, în Materiale, II, 1956, fig. 65; 69/1; 81/1-2; 84; 90/1;
101/3; 110/5-6; 126/6; 127/1-3; 6-7.
lb VI. Dumitrescu, în Dacia, NS, XII, 1968, fig. 22/6-11.
iu M. Gumă, în StComC, IV, 1982, p. 166-167, pi. VI/I; idem, în Banatica, VII,
1983, p. 71 (pct. 23) şi nota 36.
w M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 402/12.
21
Al. Oancea, în SCIV, 23, 1972, 4, pi. 4/7; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit .•
pl. 400/17.
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ţie ar putea constitui după părerea noastră un punct de plecare în
separarea a două orizonturi de depozite succesive la nivelul Hallstattulm
mijlociu, respectiv depozitele de tip Bîlvăneşti-Vinţ, caracteristice unei
prime faze a Hallstattului mijlociu (Ha B3/C 1) şi atribuibile - cel puţin
pentru teritoriul României - fazei incipiente de dezvoltare a culturii
Basarabi, şi depozitele de tip Hunia-Ghidici, caracteristice unei a doua
faze a Hallstattului mijlociu şi atribuite - implicit - etapelor evoluate
ale aceleiaşi culturi22 •
Consideraţiile referitoare la poziţia cronologică şi atribuirea culturală
u fibulei cu nodozităţi de la laz - „Dîmb" sînt confirmate, de altfel, şi de
analogiile ce pot fi stabilite pentru celelalte obiecte de metal descoperite
în acelaşi punct.
Astfel, portagrafa triunghiulară de fier poate aparţine atît fibulei cu
nojozităţi mai sus discutată, fie unei alte fibule lucrate numai din acest
metal, reprezentată - eventual - prin cele trei fragmente de fier puternic oxidat. Avînd în vedere, însă, faptul că fibulele de fier placate cu
bronz de tipul Gabrovec 5a, b au, în general, portagrafa în formă aşa-zisă
de „clepsidră" (sanduhrformiger Fussplatte) sau trapez (trapezformiger
Fussplatte) 23 , este mai probabil ca exemplarul triunghiular de la Iaz,
împreună cu celelalte trei fragmente de arc (pl. II/2, 4-6) să constituie
părţi componente ale unei fibule lucrate exclusiv din fier.
Fibule de acest tip, avînd secţiunea arcului de formă ovală, rotundă
sau - mai ales - rombică, sînt cunoscute în descoperiri datate în perioada
Ha C clin Iugoslavia, Bulgaria şi România 24 , asociate adesea cu fibule avînd
arcul de fier placat cu foaie de bronz.
Şi, dacă tipul cu secţiunea arcului rombică se plasează la '!.ifi orizont
:-orespunzător fazelor evoluate ale culturii Basarabi, aş3 cum o indică
exemplarele descoperite pe teritoriul României, în :special în necropola
de la Balta Verde 25 şi în presupusul mormînt de la Sviniţa 26 , cele cu secţiunea ovală sau rotundă a arcului aşa cum ar putea fi şi în cazul
descoperirii de la Iaz - par să aparţină unui orizont cronologic imediat
anterior, corespunzător în România cu faza timpurie a culturii Basarabi,
iar în Iugoslavia cu descoperirile de tip Vace I-Ljubljana III-Podzemelj 2,
şi ilustrat prin piesele cunoscute în necropolele de la Ljubljana 27 , Vace2~
:r~ Dificultăţile de racordare tipologică intre depozitele de tip Vinţu de Jos şi.
cele de tip Hunia sau Ghidici au fost, de altfel, sesizate şi de M. Petrescu-Dimboviţa (op. cit., p. 33-36). In locul unei diferenţieri cronologice, autorul citat propune·
însă o delimitare spaţială intre aceste tipuri de depozite, respectiv, depozitele de tip·
Vinţu-Coldău (caracteristice Hallsta~tului mijlociu din zona intracarpatică şi sincronizate cu descoperirile gen Drimbar-Teleac) şi depozitele de tip Bilvăneşti-Ghidici
(specifice pentru Oltenia şi Banat şi sincronizate „cu grupul sudic al culturii Basarabi, denumit Bosut" - !? - p. 36). Pentru „grupul Bosut", vezi M. Gumă, in.
SCIV A, 32, 1981, 1, p. 43-66.
~" S. Gabrovec, in Godilnjak, VIII (6), Sarajevo, 1970, k. ·VIII, IX; T. Bader,.
op. cit., p. 80-85; 91-92; Taf. 27/179-194; 28; 29/217-223.
24
T. Bader, op. cit., p. 78-80, Taf. 26; 27/177-179.
:i:> D. Berciu şi E. Comşa, Zoe. cit., fig. 61/4-5; 90 2; 100/5; 101/4; 120/3; T. Bader.
Op. cit., p. 79-80.
2
u M. Gumă, in StComC, IV, 1982, p. 168, pi. VI/2.
27
S. Gabrovec, in Godi§njak, VIII (6), Sarajevo, 1970, p. 46, T. 2/7; 4/la.
28
Ibidem, T. 19/8.
~ D. Berciu şi E. Comşa, Zoe. cit., fig. 78/1.

7•
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în unele morminte mai timpurii de la Balta Verde 29 , ceea ce ne conduce
evident - tot spre faza Ha Ba/C 1 .
Colierele torsadate din bronz cu secţiune rombică (pl. II/1) sînt, de
asemenea, piese caracteristice aceluiaşi orizont cultural, fiind bine
ilustrate în descoperirile de tip Bîlvăneşti-Vinţ pe teritoriul României
(Alba Iulia - „Partoş", Bîlvăneşti, Coldău II, Vaidei şi Vinţu de Jos) 30 ,
sau în cele de la Janjevo (Kosovo) 31 , Siroko32 , Ljubljana 33 şi Sarengard 34
în Iugoslavia, ca să dăm aici numai cîteva exemple.
în privinţa numeroaselor fragmente de sîrmă dublă de bronz spiralată, cu secţiunea parţial rotundă şi parţial rombică (pl. IV), avînd capetele răsucite în formă de buclă şi interpretate aici ca podoabe de păr,
trebuie să arătăm că ele îşi găsesc cele mai apropiate analogii în exemplarele similare descoperite în mediu Basarabi din sud-vestul României,
la Sviniţa 35 şi Moldova Veche - „Ostrov"36 • Cea mai ilustrativă analogic
publicată, din zona imediat învecinată, o constituie însă cele patru piese
similare ce face parte din inventarul mormîntului tumular de înhumaţi<!
aparţinînd culturii Basarabi, descoperit la Vajuga „Pesak", în zona
iugoslavă a Porţilor de Fier II, asociate alături de ceramică tipică pentru această cultură - cu un colier de bronz cu secţiune plan-convexă,
şase brăţări de picior din bronz, un ac din acelaşi material cu capătul
„în coaste", fragment de saltaleoni, o perlă de bronz şi una de chihlimbar
o fibulă-ochelari de tip Santa-Lucia şi o fibulă de fier cu două resorturi,
avînd portagrafa în formă de „clepsidră" 37 •
Poziţia în care au fost găsite „in situ" cele patru piese de la Vajuga
- „Pesak", respectiv două cîte două în zona capului, demonstrează că
ele au fost folosite ca podoabe de păr (mai precis de coade) 38 •
Descoperirile de la Iaz, Moldova Veche, Vajuga, la care trebuiesc
adăugate cele de la Gruia39 şi Boljetin 40 , atestă deja o concentrare deosebită a acestui tip de obiecte de podoabă în zona Porţilor de Fier şi în
sud-vestul României, respectiv în aria vestică a culturii Basarabi. Un
exemplar probabil similar ar putea fi şi fragmentul de sîrmă de bronz
dublu răsucită, descoperit în T. VI, M2 din cadrul necropolei de la
Basarabi 41 .
·
-

30
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 381/1-3; 386/7; 387 /1-4; 388/1-5;
390/1-2; 392/8-10; 393/1; 394/3-4; 395/1-6; 396/1-3.
1
" S. Gabrovec, in Godisnjak, VIII (6), T. 17 /2-3.
32
K. Kilian, in PZ, 50, 1975, Taf. 67/1; 73/2.
"" S. Gabrovec, in Godisnjak, VIII (6), T. 4-6.
34
Z. şi Ks. Vinski, in Acta et Dissert. Arch., II, Taf. I/1.
•• Piese inedite făcind parte din inventarul aceluiaşi presupus mormînt, cf.
M. Gumă, în Banatica, VII, 1983. p. 71 (pct. 23).
•ti Material inedit provenind dintr-o necropolă hallstattiană birituală, în inventarul unor morminte fiind prezentă şi ceramică Basarabi (inf. P. Roman). Cf. şi
R. Vasic, în Materijali, XIX, Novi Sad (Symposium Novi Sad, 1979), 1981, p. 130;
idem, Chronology of the Early Age in Se1ibia, BAR, Supplementary Series, 31, 1977,
p. 11.
.
1
"
P. Popovic, M. Vukmanovic N. Radojcic, în Djerdapske sveske (Cahiers des
Portes de Fer), III, Beograd, 1986, p. 168-173, 176-177, 180-183, în special p. 180,
fig. 7/1-4.
38 Ibidem, p. 172.
~ 9 V. Pârvan, în Dacia, I, 1924, p. 38 şi fig. 6; R. Vasic, op. cit., p. 11.
40
P. Popovic, M. Vukmanovic, N. Radojcic, loc. cit., p. 172 (inedite).·
41
Vl. Dumitrescu, loc. cit., p. 216 şi fig. 23/6.
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Exemplare asemănătoare au fost descoperite însă şi în cadrul depozitelor de la Rudovci şi. Sorbanovac, plasate cronologic de către R. Vasic în
al său orizont· I al epocii fierului (800/750-650 î.e.n.), ceea cc corespunde
intervalului Ha B 3 /C 42 •
Variante similare se întîlnesc şi mai departe spre vest, din Croaţia şi
Slovenia pînă în Italia de nord, unde se încearcă - de altfel - a li se
căuta şi originea 43 .
·
O altă categorie de obiecte ce fac parte din inventarul presupus~lui
monnînt twnular de incineraţie de la Iaz, care se pretează. la o datare
oarecum mai largă, o constituie brăţările de bronz cu secţiune plan-convexă (pl. III). Cel puţin pe teritoriul României, existenţa acestui tip qe
brăţări acoperă aproximativ intervalul Ha B 3-D 1 44 • Drept 1:rmare, ne vom
mulţumi să subliniem că prezenţa lor şi în depozitele serici de tip Bîlvă
neşti-Vinţ (la Alba Iulia „Partoş", Bîlvăneşti, Vaidei şi Vinţu de Jos) 45
confirmă datarea celorlalte obiecte ce aparţin aceluiaşi context.
De altminteri, asocierea caracteristică a unor tipuri de obiecte (în special fibule cu nodozităţi şi coliere torsadate) existentă atît în cazul des.:
coperirii de la Iaz - „Dîmb", cît şi în acela al depozitelor de tip Bîl~
văneşti-Vinţ, nu poate fi decît concludentă pentru similaritatea poziţiei
lor cronologice. O atare asociere tipică a fost constatată, de altfel, şi în
inventarul unor morminte (de exemplu, T" M 1 şi T 2 , M 4 ) din cadrul necropolei de la Siroko, lingă Suva Reka, în sudul Iugoslaviei (Kosovo), descoperiri plasate de K. Kilian în a sa fază Eisenzeit II A, fază paralelizată
cu descoperirile de tip Glasinac !Va şi implicit - cu orizontul Ha
BdC 1 al cronologiei central-europene (sec. VIII î.e.n.) 46 •
In concluzie, considefăm că există suficiente temeiuri pentru a interpreta ansamblul· descoperirii de la Jaz - „Dîmb" ca pe un mormînt de

femeie, a-l data in faza de început a Hallstattului mijlociu (Ha B.jC1) şi
a-l atribui din punct de vedere cultural etapei timpurii de dezvoltare a
culturii Basarabi.
Această ultimă afirmaţie îşi găseşte, totodată, un puternic suport arheologic şi prin existenţa - mai de mult semnalată în zonă - a unei aşe
zări Basarabi timpurii, situată în imediate apropiere a mormîntului_, de
la Iaz - „]Jîmb", în al cărui repertoriu ceramic există - alăitiri de materiaJe tipice culturii menţionate -- şi elemente pre-Basarabi de tip Insula
Banului şi Gornea-Kalakaea (Bosut IIIa) 47 •
•· •. ·
4

"

P .. Popovic,. M. Vukmanovic, N. Radojcic, loc. cit„ p. 172; R. Vasic, op.,,_,<;~~.,
.

p. 11, 32:
.
4
J R. Vasic. op. cit., p. 11.

44
Dacă ţinem cont de faptul că ele încep să apară mai frecvent încă în dcpoz:tde seriei de' tip Somartion-Vetiş (M. Pctrescu-Dîmboviţa,, op. cit., pl. 3681, 3;
370/10), se înmulţesc (în mod cu ·totul deosebit în cele· din Hallstattul mijloCiu
(Ibidem, pl. 381/8-10, 382/1-5; 391/2-10; 396/4-7; 397 /1-9; 398/1-11; 402/14;
M. Gumă, în StComC, IV, 1982. pl. VI/4-10) şi supravieţuiesc pînă în Hallstattul
tîrziu (E. Iaroslavschi, în Banatica, II, 1973, p. 83 şi fig. 5; M. Petrescu-Dîm!boviţa,
op. cit., pl. 403/2; Al. Vulpe, Necropola Hallstattiană de la Ferigile, Bucureşti, l!J76,
pl. xxv /13-14, 16, 22).
40
• M. Petrescu-Dîmboviţa,
op. cit., pl. 381/8-10; 382/1-5; 391/2-10; 392/1;
396/4-7; 397 /1-9; 398/1-11; 402/14.
.
rn K. Kilian, loc. cit., Taf. 67 /1, 73/2, 6.
. ·
47
••
R: Petrovsky, în-, :Tibiscus-lstorie, V, 1978, p. 77 şi urm., pl. 11-111 (plasarea de
către autorul citat a ':acestor materiale în faza Ha D 1 fiind, însă, mult prea tîrzie);
M. Gumă, în Banatica, VII, p. 69 (pct. 11) şi nota 23 ..
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In acest caz, apare mai mult decît evident faptul că noua descoperire
de caracter funerar de la Iaz - „Dîmb" nu poate să aparţină - prin însă~i
poziţia ei cronologică şi geografică decît comunităţii Basarabi timpurii
care a locuit în această aşezare.
Mai mult <lecit atît, se poate observa că prezenţa frecvenţă a tipurilor
de piese analizate aici, cu deosebire în jumătatea vestică a ariei de răs
pîndire a culturii Basarabi, precum şi analogiile multiple ce pot fi stabilite cu descoperirile similare din zonele sud-est alpine sau, în general, cu
cele de pe teritoriul Iugoslaviei, nu vin decît să confirme legăturile
quasi-permanente şi deosebit de strînse existente între regiunile carpato-dunărene şi cele sud-est alpine pe aproape întreaga durată a primei epoci
a fierului, cu deosebire în vremea evoluţiei culturii Basarabi 46 •
In consecinţă, efectuarea unor cercetări sistematice în acest punct devine cu atît mai necesară cu cit descoperirile de aici vor putea aduce cu
siguranţă noi elemente la studiul acestor legături, conducînd prin
aceasta - la stabilirea mai exactă a sincronismelor cronologice şi culturale dintre zonele menţionate în cursul primei epoci a fierului.
MARIAN GUMA

EINIGE PRĂZISIERUNGEN UBER FUNDE AUS DER
ERSTEN UND ZWEITEN PERIODE DER EISENZEIT
AYS DEM SUD-WESTEN RUMĂNIENS
(Zusammenfassung/

Der Aufsatz - eigentlich der erste Teil einer groBeren Arbeit macht einige kronologische, sowie kulturelle Prăzisionen ilber mehrere zufăllige Entdeekungen aus
dem Punkte „Dimb" (oder „La Dîmb) aus dem Umkreis der Ortschaft Iaz, G mcindc
Obreja, Kreis Caraş-Severin, die kurz und unvollstăndig im Jahrbuch des Musnums
aus Caransebeş, Tilztscum (fruher Studii şi comunicări de etnografie şi istorie),
S. 275-276, veroffentlicht wurden.
Es handelt sich um mehrere Schmuckgegenstănde (ganze und gebrochene Armblinder, Haarschmuck und Fibeln), aus Bronze und Eisen, die Wahrscheinlich da-;
Inventar eines tumularen Grabes bilden, das der Basarabkultur (mitUere Halstatt)
angehorte.
Des Verfasser vertrit die Meinung daB es sich um ein Frauengrab handelt. Es
kann in die Anfangsphase des mittleren Hallstatts (Ha B 3 /C 1) eingegliedert werden,
die aus kultureller Sicht der Anfangsphase der Basarabikultur zugeschrieben wird.
0

4
• Vezi, mai ales: VI. Dumitrescu, loc. cit., p. 235 şi urm., M. Gustin, în Apulum,
XV, 1977, p. 155-168; M. Gumă, în Banatica, VII, 1983, p. 82 şi urm. De altfel, analiza chimică a pieselor de bronz de la Iaz-„Dîmb" arată şi din acest punct de vedere
legAturi clare cu zonele învecinate (cf. O. Popescu, Analiza chimici! a depozitelor de
broRZ de la Iaz şi Zăgujeni (jud. Caraş-Severin), comunicarea susţinută în cadrul simpozionului „Valorificarea noilor cercetări în domeniul istorici naţionale", Caransebeş, 16-17 aprilie 1989).
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Qo
Planşa I . Răspîndirea fibulelor hallstattiene cu nodozităţi pe arc. (după S. Gabrovec).
Tafel I. Die Verbreitung der hallstattischen Zweischleifige Knotenfibeln (nach

S. Gabrovec).
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Planşa

II. Iaz-„Dîmb". Obiecte de pod oabă din bronz (1), bronz şi fier (3) şi fier
(2, 4-6).

Tafel II. Iaz-„Dîmb",

Schmuckgegen stănC,e

_aus Bronze (1), Bronze und Eisen (3) und
Eisen 2; 4-6) .
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III. Iaz-„Dîmb". Brăţăr i ele bronz.
Tafe l III. Iaz-Armbănder aus Brom~e.
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Planşa

IV. Iaz-„Dimb". Obiecte de podoabă de păr din bronz.
Tafel IV. Iaz-„Dîmb". Haarschmuck aus Bronze.
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PRINCIPIA CASTRULUI MARE DE PIATRA (I)*

ln anul 1985 cercetarea arheologică din cadrul rezervaţiei arheologice
<le la Tibiscum s-a axat asupra principiei castrului mare de piatră 1 •
În castrul roman de 1a Tibiscum 2, principia este amplasată după toate
regulile castramentaţiei romane, aceasta fiind orientată NE-SV (Pl. I), cu
-dimensiunile de 36X31 m şi o suprafaţă totală de 1.116 mp.
Codificarea încăperilor am început-o cu cele de pe latura stingă, conţinînd cu cele din partea opusă intrării, apoi cu cele din partea dreaptă,
rezultînd un număr de 12 încăperi, notate cu litera de la A-L; curtea cu
baze de coloane am codificat-o cu litera ix, iar basilica cu litera ·~· Au fost
cercetate numai o parte din încăperi (A-F şi I-L), restul încăperilor
(G-H) şi curtinele (ix,.~) urrnînd a face obiectul unei cercetări viitoare
(PI. I).
I. Zidul de incintă este realizat din rocă -eruptivă, în tehnica opus
quadratum şi are o grosime de 1,10 m. Porticul are o deschidere de 5,5 m,
fiind flancat de doi postamenţi din calcar, cu dimensiunile de 2X 1,10 m,
Prin portic se intra în curtina ix (atrium), cu dimensiunile de 22X12,5 m,
avînd întreaga suprafaţă acoperită de pietriş tasat (PI. II). In stinga şi
• Menţionăm că fn anii anteriori au fost efectuate cercetări arheologice in prindpl.a castrului mare de piatră de către M. Moga. Clădirea a fost cercetată pînă la
.adincimea de l m, reuşindu-se in mare stabilirea dimensiunilor şi compartimentării
-clădirii. Rezultatele şi materialul arheologic descoperit nu ne sînt cunoscute. Menţionăm cd actuala codificare a încăperilor şi curtinelor ne aparţine, iar cercetarea
!integrală a principiei nu a fost terminată nici de către colectivul actual de c-i>rcetare
:<!rheolo8ică, urmind ca acest deziderat să fie îndeplinit în anii următori.
1
Din colectivul de cercetare arheologică au mai făcut parte: Dr. D. BC'nea (dl'
la Complexul Muzeal Tim15) şi dr. P. Bona (de la Muzeul Judeţean de Etnografie
'ii Istorie Locală Caransebe5).
~ Referitor la cercetările din castrul roman de la Tibiscum vezi: M. Moga,
I. I. Hussu, Lapidarul ... , 1974, p. 8-10; M. Moga, Tibiscus, III, 1974, p. 129-132;
lDR, 111{1, 1977, p. 147-148; P. Bona, C. Pop, în StComC, III, 1979, p. 273-276;
P. Bona, R. Petrovszky şi Al. Petrovszky, în StComC, IV, 1982, p. 186-207; D. Benea,
în StComC, IV, 1982, p. 173-174 (cu bibliografia respectivă); P. Bona R. Petrovszky
in StComc, IV, 1982, p. 173-174 (cu bibliografia respectivă); P. Bona, R. Petrovszky
ActaMN, XX, 1933, p. 405-432; D. Benea, în Tibiscum, VI, 1986, p. 241-257 (cu
bibliografia respectivă); D. Bălănescu, P. Rogozea, in Tibiscum, VI, 1986, p. 220-230;
P. Rogozea, în Tibiscum, VII, 1988, p. 161-175 (cu bibliografia respectivă); S. Petres<'U, in ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 521-526; P. Bona, P. Rogozea, în
Ac:taMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 439-451; P. Rogozea, în Banatica, VIII,
1985, p. 154-167.
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dreapta intrării, în prelungirea postamenţilor de la intrare, se află cîtepatru postamenţi de coloană din calcar, fiecare cu dimensiunea de 1,10 X
XI m. Între aceste două şiruri de postamenţi şi zidurile laterale se află
încă două şiruri de postamenţi din calcar cu dimensiunile de 1,10X1 m.
Aceste două şiruri amplasate în apropierea încăperilor au fundaţia din.
piatră de rîu, prinsă cu mortar, iar şirurile din prelungirea postarnenţilor
porticului au fost realizate prin amplasarea direct pe sol a plăcilor ·din
calcar. Distanţa dintre cele două şiruri de postamenţi centrali şi laterali
este de 3,5 m, iar distanţa dintre cele două şiruri de postamcnţi centrali
este de 6 m. Distanţa dintre şirurile de postamenţi laterali şi zidurile încăperilor din dreapta şi stînga lor (A, B, C, K şi L) este de 2,5 m, iar între
coloane de 2,4 m.
Menţionăm că în această zonă a fost trasată o secţiune (S IV /1985).
avînd dimensiunile de 28,60X1 m, care traversează clădirea de la zidul
de incintă şi încăperea C şi o parte a încăperii K (Pl. I, II). Vom prezenta
în continuare dimensiunile încăperilor.
Incăperea A-B (Fig. 9 b). Are dimensiunile de 5,10X5,30 m în faza
IA, pentru ca în faza IIB încăperea să fie împărţită printr-un zid de factură slabă, fără fundaţie, din piatră de rîu prinsă cu mortar, avînd lăţi
mea de 0,50 m, rezultînd două încăperi mai mici: încăperea A cu dimensiunile de 5,lOXl,30 m şi încăperea B cu dimensiunile de 5,10X4 m>
Incăperea C. Are dimensiunile de 5,10 X 6 m în faza IA, în faza IIA
blocîndu-se intrarea dinspre curtina ot (ca şi la încăperea A-B), această
cameră fiind dotată cu o instalaţie de hypocaustum. Credem că încăpe
rile A, B şi C erau utilizate de signiferi3 (Fig. 2).
Basilica (curtina ~) are dimensiunile de 34X8,5 m 4 • Menţionăm că- în
interiorul acestuia a fost identificat un postament din plăci de calcar cu
dimensiuni.le de 4 X 2 m, precum şi mai multe fragmente arhitectonice şi
inscripţii votive, unele dintre ele dîstruse (Pl. I; fig.· 1, 6a, lOb).
Incăperea · D are ditnensiunile de 3,30X 2,50 m (necercetată).
Încăperea E are dimensiunile de; 30,3 X 3 m' (necercetată).
Încăperea F are dimensiunile de 6,60 X 2 m (necercetată).
Incăperea G, care era sanctuarul drapelelor (Fahnenheiligtum}, cercetată în anii anteriori, are dimensiunea de 14 X 6,60 m.
· Incăperea H (aedes, safe) cu dimensiunile de 3,5 X 4,50 m (necercetată).
Încăperea I (schola); cu dimensiunile de5,50X5,80 m. Intrarea
în încăpere era realizată prin patru blocuri de calcar, aşezate în linie unul
lîngă .altul, blocurile 2 şi 3 (cele din mijloc) prezintă cîte un oriffţ.iu
dreptunghiular ce folosea la fixarea tocului uşii, în spatele lor, 1'3:tcrnl,
fiind lăcaşurile .uşilor. Blocurile de la margine prezintă pe mijlocul lor
cite un şănţuleţ cioplit neglijent, a căror utilizare nu am putut-o staliili
cu certitudine (Fig. 9a). Totodată, presupunem existenţa unei instalaţii de
hypocaustum dezvelită în cercetările anterioar~.
" In legătură cu destinaţia încăperilo~ din Principia v.ezi: A. Landes, N. Gudca.
în ActaMP, VI, 1980, p. 21(-22T (cu bibli.ografia respectivă); Idem, în ActaMP, :VII.
1983, p. 159-183 (cu bibliografia respectivă); .N. Gudea, Castrul roman de la Buct.umi,
Cluj, 1972; A. Diaconescu, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 459-467 (cu bi.bliografia respectivă); M. Bărbulescu, Din istoria militară ... , Cluj-Napoca, 1987.
p. 122-164; I. Stanciu, ActaMP,.:IX, ·1985, p. 222, fig. 11.
4
Basilica a fost cercetată din punct de :~edere arheologic în anii anteriori, drept
pentru care nu cunoaştem eventualele postamente, coloane care, probabil, au exista~https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 1. Vedere a cmtinei {3 (basilica) cujnsc.ripţii fragmentare ilizibile
arhitectonice.
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lncăperea J are dimensiunile de 6,10 X 6 m, iar intrarea este realizată
din 5 blocuri de calcar, aşezate în prelungirea celor de la încăpere L
Aproximativ în centrul încăperii a fost dezvelită o platformă (altar?) din
cărămizi pe marginea ei fiind aşezate în muchie fragmente de ţigle, realizîndu-se astfel un spaţiu clar delimitat, cu dimensiunile de 1,5X 1,5 m.
Din cele 12 cărămizi, aşezate cîte patru pe trei rînduri, s-au păstrat doar
şase. Faptul că pe platformă şi în imediata ei apropiere s-au găsit resturi
osteologice (care credem că provin de la porcine, bovine şi ovicaprine);; ~i
urme de cenuşă şi arsură puternică, ceea ce ne facem să credem că în
această îndi.;:-ere se oficiau diferite ritualuri, iar platforma este un altar
de jertfă (Fig. 3b).
Pe latura dreaptă a cliidirii se află două încăperi (K şi L) care adăpos
teau birourile cornicularius-ului, fapt atestat de o inscripţie descoperită
în încăperea L.
Încăperea K are dimC'nsiunile de 6,10 X 5 m (Fig. 4, 8), încăpere care
în faza IB a fost împărţită printr-un zid cu grosimea de 0,70 m, realizat
în tehnica opus incertum, în două camere mai mici. Lungimea zidului
este de 4 m, lăsîndu-se astfel un spaţiu liber ce asigură comunicarea între
încăperi.

Incăperea

L are dimensiunile de 6,10 X 5 m (Fig. 4,8). Incăperea este
în faza IIA cu o instalaţie de hypocaustum sub forma unui canal
(Fig. 4, 6b, 7). În exteriorul clădirii, adosat se află praefurnium-ul
(Fig. Ba). In încăpere podeaua era realizată din cocciopesto. Amintim că
în colţul de S al canalului de hypocaustum a fost refolosită la zid o inscripţie onorifică din marmură (Fig. 3a), iar la bare canalului, în partea
dinspre încăperea K, a fost depusă la fundaţie (probabil în mod ritual)
un mortarium din marmură îngrijit lucrat şi plin cu cuie, piroane şi cuţit.:.-
din fier (Fig. 4, 5).
In faza IIA toate intrările din exterior în încăperile A, B, C, K, L au
fost blocate (Fig. lOa), ca de altfel şi spaţiile dintre coloanele şirurile laterale. Grosimea zidurilor este la şirul din stînga de 0,60 m, iar la şirul din
dreapta de 0,80 m în tehnica opus incertum. Intre atrium (curtina a) şi
basilica (curtina ~) a fost construit tot atunci un zid cu grosimea de
0,90 m în aceeaşi tehnică.
II. Sţratigrafia6 secţiunii S IV/1985 (Pl. II). Această secţiune este orientată SE-NV, avînd dimensiunile de 28,60 X 1 m şi taie transversal atrium-ul (cuartina a), încăperea C şi parţial încăperea K. Această secţiune
a fost trasată la o distanţă de cca 8 m spre interior de porticul de la
intrare pentru a surprinde ceea ce s-a mai păstrat din stratigrafia verticală din interiorul clădirii.
Intre metrii O- 1 apare zidul exterior al încăperii C, .care are o grosime de 0,80 m, construit din rocă eruptivă; fundaţia este lată de 0,80 ~
coborînd pînă la -1,10 m şi este realizată din 10 rînduri de piatră de
rîu legată cu mortar, iar la bază zidul are în părţile laterale cite o ieşi
tură (talpa zidului) de 0,10 m.
dotată

0

Resturile osteologice sînt în curs de prelucrare.
La analiza stratigrafică am notat adincimea straturilor în raport cu cota ±0,00,
pe care am fixat-o convenţional la nivelul solului (vezi supra, nota 1).
LA - lăţimea.
6
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Între metrii 1 - 6 avem stratigrafia încăperii C; după un strat de
gros de cca 0,25 m apare nivelul II de locuire, cu grosimea
de 0,25-0,30 m. Intre metrii 1 - 2,25, între stratul de dărîmătură şi nivelul II de locuire, a fost sesizată o lentilă de arsură puternică, cu grosimea
de 0,05-0,10 m. Sub nivelul II de locuire, o podea de mortar groasă de~
0,05-0,10 m acoperă nivelul I de locuire cu o grosime de 0,05-0,20 m
Sub acest nivel urmează sterilul (lut).
Între metrii 6 - 7 avem zidul ce desparte încăperea C de atrium.
Acesta este realizat din rocă eruptivă, prinsă cu mortar, avînd lăţimea
ele 0,80 m. Fundaţia constă dintr-un rînd de rocă eruptivă şi cinci linciuri
ele piatră de rîu legată cu mortar, fundaţia are o )ăţime de 1 m şi coboară
pînă la 1,10 m.
Intre metrii 7 - 9,50 a fost observat un nivel din lut cu grosimea de
0,10-0,20 m sub care se află o lentilă de mortar, urmează un strat de
pietriş gros de 0,30 m şi unul de dărîmătură cu grosimea de 0,30 m. Sub
acest strat se află nivelul I de locuire, cu grosimea de 0,10-0,20 m, urmînd sterilul (lut).
Zidul ce leagă primele patru baze de coloane a apărut între metrii
!J,50-10,05, are o grosime de 0,55 m şi constă din rocă •eruptivă legată
cu mortar, avînd fundaţia din piatră de rîu. Intre metrii 10,05-16,50
s-a observat un strat de dărîmătură gros de 0,12-0,25 m sub care au apă
rut două lentile de mortar groase de 0,20-0,25 m (între metrii 10,5012,75 şi 13,30-14,50). A fost sesizată şi o lentilă de arsură puternică între
metrii 10,50-11,90. Sub stratul de dărîmătură apare un strat de pietriş
gros de 0,20 m, apoi din nou un strat de dărîmătură cu grosimea de
0,30
urmează nivelul I de locuire cu grosimea de 0,15 m, şi lutul steril.
II\tre metrii 16,50·-23 au apărut cind plăci din calcar între metrii
17,25.:.._19,10 şi 21,25-21,90 sub care începe un sfrat diri pietriş cu grosimea de 0,75-0,80 m, strat realizat prin aşezarea succesivă, în etape diferite, trei sortimente de pietriş. Sub acest strat se află nivelul I de locuire
cu o grosime de 0,20 m.
Intre metrii 23-25,25 apare nivelul I de locuire cu dărîmătură, o placă
de caicar (între metrii 23,90-24,50) şi o lentilă de mortar sub ea, urmînd
apoi Sterilul.
.
Intre metrii 25,25-26,25 avem zidul ce separă atrium-ul de încăpe
rea K.· Are lăţimea c.le O,ŞO m şi este construit din piatră de rîu legată cu
mortar, fundaţia fiind lată de 1 m şi adîncă de 1,10· m. Este lucrată din
patru; rlnduri de rocă eruptivă, legată cu mortar, sub care se află şase
rînduri de piatră de rîu nelegată cu mortar.
Inire metrii 26,25-28,60 avem. stratigrafia încăperii K, un strat de
dărî~ătură gros de 0,10 m, două lentile de mortar grqase de 0,05 m, între
care :;;e află l1n str!lt .de_ dă.Ţîm~ţ:u!!· Jn . dreptl!l metrilo!' 27.-:-27 ,50 din
primul nivel de dărîmătură coboară o groapă adîncă de 0,40 m. Sub a
doua lentilă de mortar un strat de lut acoperă nivelul II de locuire gros
de 0,45 m. Sub acest nivel avem o podea de cocciopesto de 0,05 m grosime, sub care se află un strat de lut gros de 0,25-0,30 m, care căpă
cuieşte nivelul I de locuire. Sub el urmează lutul steril.
clărîmătură

m,
a
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Fig. 3. Deta liu ele săp ă tură a. inscripţia din încăp Prea L: b. încăperea J cu altarut
din cără mid ă ş i ţi glă cu profilul martor.
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MATERIALUL ARHEOWGIC DESCOPERlT**
CERAMICA

A. Vase ceramice de import
a.

Terra sigiliata

l. Strachină (phiala), fragmentară, ornamentată cu mici incizii pe buza
In interior are două cercud concentrice, fundul este inelar.
D=18 cm, DB=6,5 cm, 1=3,2 cm; încăperea J, -0,80 m, -0,90 m, MC
nr. inv. 13655 (Pl. III/1).
2. Castron de tip Rheinzabern ornamentat cu motive fitomorfe, are
fundul inelar, buza îngroşată şi rotunjită spre exterior. DG=22,l cm;
DB=.8,5 cm, 1=9,5 cm. Încăperea I, -1,60 m, MC nr. inv. 13587 (Pl. III/2).
3. Fragment cu ornament fitomorf, S IV/1985, c. 14, -1,40 m (Pl.
VII/ 1).
4. Fragment cu rozetă, încăperea J, -0,80, -0,90 m, MC nr. inv.
13680 (Pl. VII/3).
răsfrîntă.

b. Terra nigra

B.

Ceramică provincială lucrată

la

roată

1. Fragment ornamentat cu motive fitomorfe. Passim.
1. Castron ornamentat în interior şi exterior cu cercuri concentrice,

J.:n_Ey ,

avînd pe fundul inelar zgîriate literele:
buza este rotunjită şi
îngroşată spre exterior. DG=--=24 cm, DB=18 cm, 1=9,5 cm. Încăperea I,
-1,40 m, MC nr. inv. 13597 (Pl. IV).
2. Capac de vas (operculum) de culoare brun deschisă, pastă fină, butonul realizat prin „împingerea" lutului. D=l0,5 cm, l=l,5 cm, încăpe
rea J, -1,20 m, MC nr. inv. 13593 (Pl. V/l).
3. Văscior clin pastă fină, culoare brună, DG=5,5 cm, DB=3,5 cm,
1=4,5 cm. Încăperea J, -1,10 m (Pl. VII/5).
C.

Ceramică lucrată

cu mina7

1. Fragment oală tip sac ornamentat sub b11ză în exterior cu mici alveole, de culoare neagră la exterior şi cărămizie în interior. încăperea C,
-2,50 m, MC nr. inv. 13742 (Pl. V/2).

D.

Opaiţe

1. Fragment opaiţ cu
MC nr. inv. 13599.

ştampilă

pe fund „VS". S IV/1985, c. 7, -1 m,

•• Vom folosi următoarele prescurtări: c - carou, D - diametru, DG - diametrul gurii, DB - diametrul bazei, G
grosimea, I - înălţimea, L - lungimea,
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OBIECTE DE STICLA

1. Fragment de vas (poculum), avînd buza rotunjită. Pe zidul de nord
al încăperii H, -0,20 m, MC nr. inv. 13492 (PI. VII/4).
·
OBIECTE DE OS

1. Fragment brăţară os ornamentată cu patru linii, L=3,5 cm, LA=
=,3 cm, G=0,5 cm, încăperea B, -1,60 rn, MC nr. inv. 13690 (Pl. VII/6).
2. Fragment întăritor coardă arc. L=6,5 cm, LA=2 cm, G=0,5 cm.
S IV/1985, c. 14, -1,40 m, i\IC nr. inv. 13737 (Pl XI/5).
3. Fragment întăritor coardă arc. L=:7 cm, LA=,2 cm, G=0,4 cm.
S IV/1985, c. 1-1,60 m, MC nr. inv. 13737 (Pl. XI/6).
4. Fragment întăritor coardă arc. L=7, 2 cm, LA=l,5 cm, G=-0,3 cm
S IV/1985, c. 14, -1,60 m, MC nr. inv. 13737 (Pl. XI/7).
OBIECTE DE MARMURA

1. Mortarium. DG=28 cm, DB=14 cm, r=9 cm. Prezintă trei apuc~
tori semisferice, a patra toartă fiind sub formă de gură de scurgere. încăperea L, -0,90 m, MC nr. inv. 13.685 (Fig. 4-5).
2. Mortarium. Fragment, încăperea A, -0,80 rn;• MC nr. inv. 13511.
OBIECTE DE PODOABA DIN METAL

PREŢIOS

1. Cercel din argint realizat din bară torsionată cu capete semisferice.
D=3,8 cm G=0,4 cm, încăperea I, -0,25 m, MC nr. inv. 13547 (PI. VIII/2).
OBIECTE DIN BRONZ

1. Fibulă (fragment). Se păstrează resortul şi acul de prindere, L=
=6 cm, LA=;3,3 cm. Incăperea I, -0,50 m, MC nr. inv. 13255 (Pl. VlII/l).
2. Aplică din bronz cu nit central îndoit, D=3,6 cm, G=0,2 cm.
S IV/1985, c. 7, -1,35 m, MC nr. iny. 13595 (Pl. VIII/4).
3. Piesă echipament cu tortiţă perforată, L=3,5 cm, LA=2 cm, G=
=0,3 cm. S IV/1985, c. 12, -1,10 rn, MC nr. inv. 13581 (Pl. VIII/5).
4. Fibulă (fragment). L=2,8 cm, LA=2 cm. încăperea I, -1,50 rn, MC
nr. inv. 13604 (Pl. VIII/6).
5. Piesă bronz. L=i3,5 cm, LA=;·3,5 cm, G=l,1 cm. S IV/1985, c. 6,
-1,25 m, lVIC nr. inv. 13706 (PI. VIII/7).
6. Piesă din tablă de bronz (fragment). L=3,9 cm, LA=2,5 cm, G=
=0,1 cm. Incăperea I, -0,30 m, MC nr. inv. 13521 (PI. VIII/8).
·
7. Tintă bronz, L=l,4 cm, D=l,2 cm, passim, MC nr. inv. 13603 (PI.
VIII/9).
8. Aplică bronz semilunară cu două perforaţii, D=6,7 cm, G=0,15 cm.
7
O parte din materialul de factură dacic<"i face obiectul articolului semnat de
P. Rogozea, în Tibiscum, VII, 1986, p. 162, pl. VI/6 şi Vl/B.
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9. Ac de cusut, L=I5 cm, G=0,4 cm. S IV/I985, c. 6, -I,60 m, MC nr.
inv. I3592 (PI. X/2).
IO. Placă de bronz ornamentată cu nervuri laterale şi cu perforaţii
laterale, L=,18,5 cm, LA=4 cm, G=O,I cm. Incăperea J, -0,30 m, MC
nr. inv. I352I (PI. X/3-4).
II. Capac din foaie de bronz, D=6,7 cm, G=O,I cm. Incăperea J,
-0,20 m, MC nr. inv. I3548 (Pl. XI/I).
I2. Fragment tub, L=-6,4 cm, D=0,5 cm. Incăperea J, -0,60 m, MC
nr. inv. I355I (PI. XI/2).
I3. Fragment piesă, îndoită, L=2,5 cm, LA=2,2 cm, G=O,I cm, încă
perea J, -0,90 m, MC nr. inv. I35I7 (Pl. XI/3).
14. Verigă de bronz, D=I,I cm, L=3,6 cm, încăperea J, -I,75 m, MC
nr. inv. I3594 (Pl. XI/4).
OBIECTE DIN FIER

1. Săpăligă (ligo), L= I9 cm, LA=4 cm, G=12,5 cm, D orificiului de
fixare I,5 cm, S IV/I985, c. 2I, -I,20 m, MC nr. inv. I3590 (Pl. V/3).
2. Unealtă, L=,26 cm, LA=r2,2 cm, G=I cm, diametrul orificiului de
fixare 0,5 cm, S IV/1985, c. 3, -I,20 m, 1\TC nr. inv. I3579 (PI. V/4).
3. Daltă, L=I3,4 cm, LA=0,6 cm, S IV/1985, c. 9, -I,IO m, MC nr.
inv. I37I3 (pl. V/5).
4. Daltă, L=13 cm, LA=0,4 cm, S IV/I985, c. 7, -I,25 m, MC nr
inv. I3608 (PI. V/6).
5. Piesă, L=I5 cm, LA=0,8 cm, S IV/I985, c. 7, -1,25 cm, MC nr.
inv. I3609 (Pl. V/7).
6. Lingură .(fragment), D-;8,5 cm, G=0,4 cm, încăperea I, -1,90 cm,
MC nr. inv. 13605 (PI. V/8).
7. Scoabă (fragment), L=22 cm, LA=0,7 cm, încăperea J, -0,40 m,
MC nr. inv. 13599 (Pl. VI/I).
8. Piron, L=!20 cm, LA-1I cm, încăperea J, -0,20 m, MC nr. inv.
13468 (PI. VI/2).
9. Verigă, L=6,5 cm, ·LA=4,1 cm, G=1I,I cm, passim, MC nr. inv.
13523 (Pl. VI/3).
IO. Scoabă (fragment), L=l5,5 cm, LA=9 cm, G=0,6 cm, S IV/I985,
c. 7, -I,25 m, MC nr. inv. I3607 (Pl. VI/4).
II. Lanţ (fragment), L=I8,5 cm, G=0,6 cm, încăperea I, -I,50 m.
MC nr. inv. I3695 (Pl. VI/5).
I2. Călcîi de lance, fragmentar, L=18,5 cm, D=:3 cm, G=0,4 cm, încăperea F, -0,20 m, MC nr. inv. I3696 (Pl. VI/6).
I3. Cheie, L=7 cm, LA=I,5 cm, S IV/I985, c. 8, -I,60 m, MC nr.
inv.I3737 (Pl. VI/7).
I4. Bară îndoită, L=IO cm, LA=7,8 cm, G=0,7 cm, S IV/I985, c. I4,
-0,90 m, MC nr. inv. I3750 (PI. VI/8).
I5. Piron, L=32 cm, D=I cm, S IV/I985, c. 7, -I,25 m, MC nr. inv.
I3606 (PI. VI/9).
I6. Lucerna, L=7,8 cm, LA=6 cm, 1=2,I cm, G=0,3 cm. Lipseşte
minerul care era fixat prin două nituri laterale, din care se mai păstrează
unul. Incăperea I, -0,80 m, MC nr. inv. 13328 (PI. IX).
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MONEDE

1. Monedă bronz, Hadrianus, încăperea H, -0,40 m, MC nr. inv. 12417.
2. Monedă argint, Traianus, încăperea H, -0,60 m, MC nr. inv. 12418.
3. Monedă argint, Septimius Severus-Caracalla, încăperea H, -0,60 m,
MC nr. inv. 12437 8 •
4. Monedă argint, Severus Alexander, D=l,9 cm, G=0,2 cm, încăpe
rea I, -0,80 m, MC nr. inv. 13573.
5. Monedă bronz, Commodus, D=2,8 cm, G=0,3 cm, încăperea I,
-0,90 m, MC nr. inv. 13575.
6. Monedă argint, Traianus, D=l,8 cm, G=0,2 cm, încăperea I,
-1,90 m, MC nr. inv. 13576.
7. Monedă bronz, Traianus, D=12,5 cm, G=00,3 cm, S IV/1985, c. 7,
-1,25 m, MC nr. inv. 13708.
8. Monedă argint republicană (nedatată), D=l,5 cm, G=O,l cm,
S IV/1985, c. 7, -1,25 m, MC nr. inv. 13709.
9. Monedă bronz nedatată, D=12,5 cm, G=0,2 cm, S IV/1985, c. 7,
-1,25 m, MC nr. inv. 13710.
10. Monedă bronz nedatată, D=2,5 cm, G=0,2 cm, S IV /1985, c. 7,
-1,25 m, MC nr. inv. 13711.
11. Monedă argint, Traianus, D=l,7 cm, G=O,l cm, încăperea F,
-0,30 m, MC nr. inv. 13~12.
12. Monedă bronz, Vespasianus, D=3,2 cm, G=0,3 cm, încăperea F,
-1,30 m, MC nr. inv. 13714.
INSCRIPŢII

1. Fragment inscripţie calcar, L=25 cm, LA=17 cm G=12 cm. Se
literele din primele două rînduri: M ... /AV ... , încăperea C,
c 1, -0,70 m, MC nr. inv. 13542.
2. Fragment de inscripţie din marmură (album), L=18 cm, LA=9,7 cm,
G=2,8 cm. Se păstrează· literele: ... O ... / ... NVARI ... / ARCIANUS/
... GENVS DC. Se mai observă urme ale miniumului cu care au fost „întărite" literele. Acest fragment vine în completarea unui fragment de inscripţie descoperit în 1970 9 • Incăperea F, c. 4, -0,70 m, MC nr. inv. 13543.
3. Fragment de inscripţie onorifică din calcar, dedicat lui Gordian al
Iii-lea, L=84 cm, LA=53 cm, G=22 cm. Se păstrează primele două rîn~
duri: IMP·Cl\ES·MAR/ANT·GORDIAN·CIA· (fig. 1/a, 6/a). Basilica
passim la suprafaţă, MC nr. inv. 13540.
4. Fragment inscripţie marmură, L=54 cm, LA=45 cm, G=25 cm. Se
păstrează primele trei rîrtduri: MINERVAE ·AVG· NOSTRORVM ·AVREL · CAN /DIDIANVS ·ACTA· M/ AV ... Inscripţia este datată în timpul
lui Septimius-Severus, Geta şi Caracalla, acest fragment fiind refolosit la
păstrează

H Pentru aceste monede (punctele 1-3) vezi D. Bălănescu, P. Rogozea, în Tibiscum, VI, 1986, p. 220, nr. b/1-3.
a M. Moga, I. I. Rusu, Lapidarul ... , 1974, p. 8-10, nr. 2; IDR, III/I, 1977,
p. 147-148, fig. 98, nr. 129.
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Fig. 9. a. pragul intrării în încăperea I; b. zidul tîrziu ce desparte încăperea A de B.
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încăperea

L, la adîncimea

<le 0,20 m, MC nr. inv. 13541.
Cercetările arheologice efectuate în 1985 în principia
piatră de la Tibiscum, deşi nu au un caracter exhaustiv,

castrului mare de
permit totuşi for-

mularea unor concluzii preliminare.
Principia, aşa cum a fost ea dezvelită, reprezintă rezultatul unor etape
de construcţie succesive, refaceri şi modificări care au avut loc din sec. II
pină în a doua jumătate a sec. III. Pe baza mai multor indicii (statigrafia
din S IV /1983, modul de îmbinare al zidurilor şi materialul arheologic descoperit etc.) am ajuns la concluzia că această clădire prezintd patru faze de
construcţie (Pl. I).
Faza IA reprezintă clădirea fără zidul despărţitor al încăperii A, instaL1ţie de hypocaustum din încăperile C, I (?) şi L şi fără zidul din încăperea
K. Totodată, zidurile ce leagă bazele de coloane din atrium şi zidul ce
clesparte atriumul de basilica nu existau. In această fază zidurile clădirii
-sînt construite în tehnica opus quadratum din roci eruptive şi blocuri de
calcar fasonate. Pe baza materialului arheologic descoperit şi cercetat,
<1ceastă fază de construcţie se datează în a doua jumătate a sec. II.
Faza IB este reprezentată de zidul ce împarte clădirea K (rezultînd încă
o încăpere). Acest zid este realizat din piatră de rîu şi roci eruptive prinse
cu mortar, zid realizat în tehnica opus incertum; datăm această fază la sfîr~itul sec. II.
· Faza IIA este faza în care sînt închise intrările din atrium. In încăpe
·rilc A--C, K-L, sînt unite bazele coloanelor din atrium şi este închisă
trecerea din atrium spre basilica, credem noi cu ocazia ridicării nivelului
<le călcare în principia. Tot în faza IIA, în încăperea J a fost ridicat altarul (?), din cărămizi şi ţigle (Pl. I, fig. 3/b) şi a fost construită instalaţia
de hypocaustum din încăperile C şi L. Această fază o datăm în prima jumătate a sec. III, fapt dovedit şi de refolosirea fragmentului de inscripţie din vremea Severilor (fig. 3/a).
Faza IIB este ultima fază sesizată de noi, fiind reprezentată de împărţirea încăperii A rezultînd şi încăperea B - printr-un zid de factură slabă, fără fundaţie, realizat din piatră de rîu prinsă su,perfidal cu
mortar în tehnica opus incertum. Considerăm că această modificare s-a
pt_vt.recut în a doua jumătate a sec. III.
Nu putem preciza cu ccrtitudine cind a fost construită instalaţia de
hypocaustum din încăperea I şi zidul ce desparte această încăpere de încă
JX'rea J. Probabil aceste modificări au fost făcute în acelaşi timp cu faza
JB. Nu avem certitudinea momentului cînd a fost dispus rîndul al doilea
de baze de coloane fără fundaţie din atrium.
Menţionăm că în încăperile D şi C anterioare construcţiei principiei a
fost identificat un nivel de locuire în care apar puternice urme de arsură.
Cercetările viitoare vor trebui să se axeze în special pe basilica şi încă
perile D-I, rezultatele completînd informaţiile de pînă acum**"".
MARIUS SORIN PETRESCU -

PETRU ROGOZEA

••• Ţinem să aducem şi pe această cale mulţumirile noastre colegului F. Medepentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie grundrissurile clădirilor cercetate de M. Moga şi domnia sa.
lcţ
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TIBISCUM - DIE PRINCIPIA DES GROSSEN
STEINERNEN CASTRUMS (I)
(Zusammenfaooung)

Die Principia des grossen steinernen Castmms von Tibiscum (Jupa, Kreis Caraş
S:.>Yerin), steht in Richtung NO-SW, und ist 36X31 m gross. Das Gebaude hatte vier
B.mphasen: die Phase IA, aus der zweiten Hălfte des 2. Jh., die Phasc IB, Encle des
2. Jh., di.e Phase IIA, die erste Hălfte des 3. .Jh. und clic Phasc IIB aus der zweiten
Hălfte des 3. Jh. Die Bauphasen wurden aufgrund des entdeckten archaologischen
Materials bestimmt, insbesonders mit Hilfe der Bruchstiicke mit lnschrifften, der
Mi.im:c-n. cler Keramii;: u.s.w.
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PL I. Ti biscum - Planul Pri n cipiei castrului m are de pi a tră
I. Faza IA (mi jlocul sec. II); 2. Faza IB ( sfîr~itul sec. II); 3. Faza IIA (prima jumă 
tate a sec. III); 4. faza IIB (a doua

jumătate

a sec. III); 5.

cărămizi;

6. podea coc-

ciopesto; 7. instalaţi e de hypocaustum; 8. vatră (altar'!); 9. inscri p ţi e ; 10. mortarium.
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Pl. IV. Castron cu scriere cursivă .
9 - Banat!ca, vol.

x.
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· PI. V. Material arheologic;
1. capac vas; 2. fragment ceramic lucrat cu mina de factură
fier.
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de . lance; 7. cheie

.

·. .
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. , M.. S. P et rescu,

.~_:_!t~g0ze_a_

_ _ _ _ _ __ _

~-~
4.

6

Pl. VII . Materia l a rheologic.
1. fragment terra sigillatc., "'· fragment terra nigr(,l; 3. fragment de c eram \că ştampi
lată; 4. buză vas sticlă; 5. văscior; 6. fragment brăţară din os; 7-8. profile de buză

vas.
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PI. VIII . Piese din metal.
din bronz; 2. cercel din argint ; 3. fragment fibul ă din fier; 4, 9.
din bronx ; 5, î. aplici din bronz; 6. fragment din fibul ă din bronz.
fibulă
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PI. X. Piese din metal
1, 3-4 piese din foaie de bronz; 2. ac de cusut.
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PI. XI. Piese de metal
1-4 piese din bronz; 5-7 întăritoare de coardă de arc din os.
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UNELTE ROMANE DE LA TIBISCUM

In ultimii ani1 au fost scoase la iveală dteva unelte romane in urma
arheologice şi a unor descoperiri fortuite.

cercetărilor

A. Unelte agricole
1. Săpăligă - tirnăcop (ligo); passim, descoperită în albia Timişului
(balastiera ACH), L=l9,5 cm, LA=4,5 cm, G=l,5 cm, MC nr. inv. 13926
(Pl. I).
2. Sapă (sarculum); passim, descoperită în albia Timişului (balastiera
ACH), L=24 cm, LA= 10,5 cm, G=0,5 cm, MC nr. inv. 13922 (Pl. II/l).
3. Sapă (sarculum); passim, descoperită în albia Timişului (balastiera
ACH), L=22,5 cm, LA=7 cm, G=0,5 cm, MC nr. inv. 13924 (Pl. III/I).
4. Săpăligă (ligo}, descoperită în principia castrului mare de piatr<i,
S IV/1985, c. 21, -1,20 m; L=l9 cm, LA=4 cm, G=2,5 cm, MC nr. inv.
13590 (Pl. Il/2).

B. Unelte pentru dulgherit
1. Teslă (ascia}, passim, descoperită în albia Timişului (balastiera ACH),
L=l7,5 cm, LA-=4,5 cm, G=l,5 cm, MC nr. inv. 13925 (Pl. 111/3).
2. Teslă fascia), Iaz - „Sat Bătrîn Mare", Sex, c. 16, -0,20 m, L=
18,5 cm, LA=5,5 cm, G=l,5 cm, MC nr. inv. 13262 (PI. IV).
3. Teslă (ascia}, Iaz - „Sat Bătrîn Mare", Sx, c. 18, -0,50 m, L=
=23 cm, LA=6 cm, G=l,5 cm, MC nr. inv. 13261 (Pl. III/2).
4. Teslă (ascia}, passim, din albia Timişului (balastiera ACH), Le:-„
=26 cm, LA=lO cm, G=l,6 cm, MC nr. inv. 12923 (PI. V).
5. Bardă, passim, din albia Timişului (balastiera ACH), L=35 cm,
LA=9 cm, G=0,6 cm, MC nr. inv. 13927 (PI. VI).
1

Uneltele romane de la Tibiscum au mai fost studiate de M. Moga,. D. Benca, in

StComC, II, 1977, p. 321-329, fig. 1-6, Pl. 1-6, cu bibliografia respectivă; V. Po..
pescu, ln Tibtscum, VI, 1986, p. 45-51, fig. 1-2, cu bibliografia respectivA.
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C. Alte unelte
capete, passim, din albia
inv. 13920 (Pl. VIII).
2. Unealtă (?), passim, din albia Timişului (balastiera ACH), L=
=22,5 cm, LA=2,5 cm, G=l cm, MC nr. inv. 13921 (Pl. VII/2).
3. Piesă din fier, passim, din albia Timişului (balastiera ACH), L-=
=30,5 cm, LA=.Jl cm, G=l,2 cm, MC nr. inv. 13928 (Pl. VII/1}.
Acestea sînt cîteva unelte romane de la Tibiscum .(Jupa, jud. Caraş
Severin) pe care le putem data în sec. 11-111. Aceste unelte ne aduc noi
argumente în existenţa pe teritoriul anticului Tibiscum a unor meşteşu
gari specializaţi (dulgheri), pe lingă cunoscutele ateliere de olărit, material tegular, de bijutieri, de prelucrare a pastei de sticlă (mărgele}, de
prelucrare a obiectelor din os şi corn, cit şi a agriculturii în această zonă,
atît pentru necesităţile populaţiei civile, cit şi al trupelor cantonate în
castru.

l. Verigă din bronz cu două perforaţii la
Timişului (balastiera ACH), D=l cm, MC nr.

PETRU ROGOZEA

RCMISCHE WERKZEUGE VON TIBISCUM
(Zusammenfassung)
·,

:::

· ·' Die Ietzten Entdeckungen bracl:iten landwirtschaftliche Gerăte, Zimmermannswerkzeuge, sowie solche deren Bestimmung wir nicht feststellen konnten, zum
Vorschein. Diese sind aus Eisen und stam.men aus dem 2.-3. Jh. n.u.z. Sie belegen
nochmals die Rolle Tibiscums als wirtschaftliches Zentrum.
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3

Pl. III. Tibiscum -

1.

sapă

(sarculum); 2. teslă (ascia); 3. teslă (ascia).
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AŞEZAREA DACO-ROMANĂ

DE LA GRADINARI-„SĂLIŞTE"
(jud. Caraş-Severin)

Comuna Grădinari este situată în zona de contact dintre cîmpia joas?i
a rîului Caraş şi ultimele terminaţii ale Munţilor Aninei şi Dognecei, la
39 km .sud-vest de municipiul Reşiţa. Punctul „Sălişte" marchează hotarul dintre Grădinari şi satul aparţinător Greoni, fiind amplasat pe malul
stîng al Caraşului, la cca 500 m sud de comună. !n ultimii ani; întreg
bazinul hidrografic al Caraşului a fost supus unui nmplu şi complex proiect de hidroameli0raţii şi îmbunătăţiri funciare. Ca urmare, terasa info„
rioară a rîului, între Grădinari şi Vărădia, din care fai;:e parte şi punctul
„Sălişte" a fost salvată de pericolul repetatelor inundaţii, iar zona de
luncă joasă,. păpurişuri şi smîrcuri a fost redată circuitului agricol. Stratul de humus este relativ subţire, la 0,25-0,35 m adîncimc apare pămîn
tul galben lutos, avînd în compoziţie nisip şi mică; iar la 0,6-0 ·m apare
pînza de apă freatică.
Primele cercetări :arheologiC'e au· fost întrepririse între anii 1963---:
1964 în hota.rul safolui Greoni, ·în punctul „Hîrboace" 1 situat. la poalele
Dealuh.l~ Albului, Acesta constituie latura de sud a punctulu~ „Săiişte",
ambele puncte marclnd ,h~tarul ce desparte comuna Grădinari de satul
Greoni (fig. l, 2). Incepînd Cl1 .anul 1985, săpăturile arheologice au fost
reluate,- acestea avînd un caracter de salvare, ca urmare a .proiectului
mai sus. menţionat Astfel, .a fost investigată întreaga Vale a Caraşului,
între localităţile Ticvaniu Mare-Ticvaruu Mic-Agadici-Greoni-Grădi
nari-Vărădia_:._Vrani, locali:tîndu-se numeroase aşezări, datate, pe .baza
·
materialului ceramic, între sec. Iff-IV e.n. 2 •
In cele ce urmează vom: prezenta atît descoperirile efectuate între anii
1963-1974 .:_ aducînd cuvenitele mulţumiri profesorului Octavian Răuţ,
directorul Muzeu.lut Orăşenesc Reşiţa din acea perioadă, care ne-a pus
la dispoziţie documentaţia grafică, cit şi rezultatele cercetărilor întreprinse
la „Sălişte" în perioi,ida 1985-198.6.
1
SăpătUrile au fost conduse de D. Protase, la acestea participîncl şi O .. Răuţ şi
Gh. Lazarovici; semnalarea dc.scoperirilor în SCIV, XVI, 1965; 3, p. 599 şi în Dacia
NS, IX, 1965, .p. 482-48'!.
2
D. Ţeic1,1, - în Banatica, IX, -1987, p. 323 şi urm,; O. Bozu, G. El Susi, '.in
Banatica, IX, 1987, p .. 240-241.

10•
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In punctul „Hîrboace"-Greoni, atît din literatura de specialitate=i, cit
din documentaţia grafică primită, rezultă că au fost cercetate două locuinţe, dintre care una săpată integral.
Locuinţa 1 - L 1 (fig. 3/1), cu dimensiunile neprecizate, este situati"t
la suprafaţă. Conturul acesteia a putut fi uşoz: delimitat, avînd ca reper
pereţii de chirpic prăbuşiţi peste materialul arheologic existent. Au fost
surprinse doar laturile ce marchează colţul nord-estic al construcţiei. Materialul ceramic rezultat, în mare parte fragmentat, este din pastă cenuşie fină. Peste depunerea de material arheologic au fost evidenţiate urmele carbonizate ale unei bîrne de lemn, provenită, probabil, din acopeşi

rişul locuinţei.

LocuinJa 2 - L 2 - (fig. 3/2), prezintă un plan patrulater, cu colţu
rile rotunjite, avînd dimensiunile de 2,80 X 2,60 m. Laturile sale delimitează o suprafaţă interioară de 7,2 m 2 • Locuinţa este de suprafaţă, cu
partea locuită adîncită în pămînt, la 0,60 m de nivelul antic de călcare.
Ambele construcţii (L 1 şi L:.?) au fost executate din bîrne, din interiorul lor prelevîndu-se un bogat material ceramic fragmentar şi întregibil
(fig. 5), executat la roată, dintr-o pastă cenuşie4, fină sau zgrunţu
roasă. Sfîrşitul locuirii a fost violent, prin incendiere, fapt relevat de stratul de arsură din locuinţe şi resturile bîrnelor carbonizate.
Locuinţa 3 L 3 - (fig. 3/3), a fost cercetată parţial într-o secţiune
de verificare, executată în vapa anului 1976. Pe axa nord-sud locuinţa
măsoară 5 m lungime, lăţimea fiind doar de 2 m. Fără a-i putea aprecia
dimensiunile exacte, locuinţa aparţine tipuJlui de suprafaţă, cu g1t>apa
uşor ad.incită în pămînt. Pe lingă ceramica cenuşie fină, în totalitate fragmenta,Tă5, în colţul nord-esitic s-a de5coperit o monedă de bronz, datînd
de la Gordianus III (238-244 e.n.).
Locuinţa 4 L 4 - (fig. 3/4), orientată NEE-SVV, cu dimensiunile
3,60X2,20 m, are o formă dreptunghiulară cu .colţurile rotunjite şi închide o suprafaţă de 8,3 m 2 • Conturul ei a fost delimitat la 0,25 m sul>
nivelul arabil actual. Groapa locuinţei are pereţii uşor oblici, fundul ei
fiind la 0,80 m şi la 0,55 m de la nivelul antic de călcare. In colţul de
sud-vest, la 0,35 m de la nivelul actual, a fost dezvelită o vatră, cu diametrul de un metru. Aceasta este construită din lut galben, pe un pat
de pietricele de rîu, peste care s-a aplicat un strat de lipitură, fără urme
de refacere, de culoare brun-cărămizie şi consistenţă dură (aproape vitrificat). In colţul opus, la 0,80 m adincime, pe fundul locuinţei, s-a conturat o groapă menajeră. Complexul are diametrul de 0,60 m şi pereţii
drepţi, ce se adîncesc pînă la 1,10 m de la suprafaţa solului.
Materialul arheologic rezultat din locuinţă cuprinde un bogat sortiment ceranii.c, constînd din vase întregi şi fragmentare. Cu excepţia unei
căni de mici dimeruiuni (fig 6/4), din pastă fină cenuşie, întregul in~ D. Popescu, în SC/V, XVI, 1965, 3, p. 599; R. Florescu, în RevMuz, 1, 1966.
p. 89; Gh. Lazarovici, in Energia, nr. 244, Reşiţa, 7 iunie 1969; E. Chirilă, N. Gudea,
in Apulum, X, 1972, p. 715; C. Preda, în SCJVA, XXVI, 1974, 4, p. 468; D. ProtaJ;e,
în Daco-Romani.a, 3, 1975-1976, p. 52; M. Rusu. in Banatica, IV, 1977, p. 203, M. Olaru, în StComC, Il, 1977, p. 502; M. Comşa, în Pontica, X, 1977, p. 231; E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, în ActaMN, XVI, 1979, p. 452.
4
E. Jaroslavschi, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 452; R. Florescu, op. cit., p. 89.
. ~ Materialul ceramic rezultat din sondajul efectuat în anul 1976 (cu excepţia
monedei de la Gordian III), nu a mai putut fi identificat. ln depozitul MJIR.
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ventar este alcătuit din ceramică semifină şi fină de culoare roşie-cără
mizie. Predomină două tipuri de vase: oala cu buza dreaptă, gîtul scurt
şi corpul alungit şi cana cu toarta lipită de buza uşor evazată şi corpul
tronconic. Dimensiunile acestora, cu mici variaţii, oscilează în jurul valorilor de 22 cm înălţime, 16 cm diametrul maxim, 10 cm diametrul gurii
şi 8 cm diametrul fundului.
·
Locuinţa 5 L;; - (fig. 3/5) a fost surprinsă la 2,50 m sud de L 4 şi
are dimensiunile de 2,85 X 2,50 m. De formă patrulateră, cu colţurile rotunjite, delimitează o suprafaţă interioară de 7,1 m 2 • Fundul ei se află
la 0,90 m de suprafaţa solului şi la 0,65 m de nivelul antic de călcare.
In colţul de nord-est s-au păstrat urmele unei vetre construite din trei
pietre alungite, cu suprafaţa dreaptă, dispuse în „U". Materialul arheologic rezultat din golirea locuinţei este mult mai sărac în comparaţie cu
cel din L 4 • Acesta constă din fragmente ceramice provenind de la vase
lucrate la roată, din pastă fină şi semifină, de culoare cenuşie şi roşie-că
rămizie, cît şi din fragmente de vase confecţionate cu mîna, de culoare
brun-negricioasă.
Locuinţa 6 -

L 6 - (fig. 3/6) a fost dezvelită la 50 m vest de L 4 şi L~.
avînd dimensiunile 7 X 4,25 m. Conturul ei a fost surprins la 0,25 m de
nivelul actual, fundul complexului aflîndu-se la 0,40 m de nivelul arabil.
Inventarul arheologic rezultat este relativ bogat, constînd din ceramică
cenuşie, din care au fost confecţionate vase de provizii, oale, castroane,
cu decor incizat, profilat sau lustruit. Au mai fost descoperite două lame
de fier (provenind de la cuţite de mici dimensiuni), o verigă de fier, un
amnar, o piesă de fier de formă trapezoidală, un fragment dintr-un ac
de plumb. un fragment dintr-o verigă de bronz, o plăcuţă din bronz, arcuită, cu capetele rotunjite şi perforate, ornament.ată cu puncte aplicate
prin poansonare pe ax, trei tfusadole şi o fibulă cu capul în „T", de tipul
„Spiralfibeln mit dreieckige Kopfplatte, gegabelten Bilgel unt scherdenformigen ader dach.fărmigen Fuss".
Între carourile 64-72 ale secţiunii S 1/1985, la 25 m nord de L 4, L 5 ,
au fost cercetate trei cuptoare de ars ceramică. Conturul lor a apărut b
numai 0,20 m sub solul actual, fiind dispuse în jurul unei singure gropi
de lucru. Cuptoarele sînt de tipul celor cu perete median şi o singură
gură de foc. Corpul lor este uşor tronconic, cu platforma de susţinere a
vaselor (grătarul) circulară, exceptînd cuptorul nr. 2, care are o formă
ovală alungită, cu aspect de potcoavă (fig. 4/1, 4-4).
Cuptorul nr. 1 s-a păstrat pînă la nivelul platformei de SU5ţinere a
vaselor şi mă•soară pe ax 2,60 m. Vatra cuptorului (fOC'arul) şi a gurii de
alimentare este alungită spre exterior faţă de corpul propriu-zis, .qflindu-se la 0,80 m de nivelul actual al solului şi la 0,60 m faţă de nivelul
antic de călcare. Focarul, de formă circulară, cu pereţii uşor tronconici,
este despărţit în două de un perete median realizat din pămînt cruţat.
Peretele, de culoare cenuşie-albăstruie, cu aspect vitrificat, măsoară în
lungime 1,40 m, în lăţime 0,20 m şi în înălţime 0,60 m. Acesta separă
focarul în două camere ce au lăţimea de 0,60-0,70 m. Platforma de susţinere a vaselor (grătarul) are o formă circulară, cu diametrul 1,50 m şi
grosimea de 0,15 m. De o parte şi de alta a peretelui median sînt dispuse 26 orificii, cu diametrul în'tre 8-15 cm, în şiruri de cîte \trei. Prin
acestea pătrunde aerul cald din focar. lntregul grătar se sprijină pe peretele median, făcînd totodată corp comun cu pereţii cuptorului. ln cahttps://biblioteca-digitala.ro
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mera de ardere a vaselor nu s-a păstrat decît grătarul. Atît pereţii cit
o parte din bolta camerei de ardere au fost distruse de lucrările agricole. Putem aprecia doar grosimea pereţilor camerei la nivelul grătaru
lui, ca fiind de 8 cm. Gura de alimentare a cuptorului (gura de foc) este
prelungită spre exterior faţă de corpul propriu-zis, avînd aspect de cotlon
lung, cu urm~toarele dimensiuni: 1,10 m înălţime, 0,45 m lăţime la baza
vetrei. Deschiderea gurii de alimentare şi combustibil (lemne tăiate eu
lungimea de maxim un metru) este de 40 cm, cu pereţi groşi de 8 cm.
Trei pietre calcaroase erau dispuse în şir lingă peretele vestic al gurii
de alimentare.
Cuptorul nr. 2 (fig. 4/2) se află situat la 2,60-2,80 m de primul, fiind
paralel cu acest"!. De formă ovală cu aspect de potcoavă, are lungimea
totală de 2,60 m. Corespunde aceluiaşi tip de cuptor de ars ceramică, cu
perete median şi o singură gur1 de foc. S-a păstrat doar pînă la nivelul
grătarului, acesta fiind şi el in mare parte prăbuşit în interiorul camerelor de foc. Focarul, ca de altfel întregul corp al cuptorului, a fost săpat
în pămîntul viu, avînd un perete median din pămînt cruţat, cu lungimea
de 1,50 m, lăţimea de 0,20 m şi înălţimea de 0,75 m. Platforma de susţi
nere a vaselor, cu dimensiuni similare celor ale camerei de ardere a vaselor, măsoară 1,60 m în lungime şi 1,30 m în lăţime. Pereţii cuptorului,
la nivelul grătarului, au o grosime de 10 cm. Camera de ardere este despărţită de gura de alimentare printr-un perete orizontal prevăzut cu un
orificiu boltit, înalt de 0,50 m şi lat la baza vetrei de 0,40 m, ce făcea
legătura cu gura de alimentare. Aceasta are o formă aproape circulară,
cu diametrul exterior de 1,23 m şi pereţi groşi de 0,20 m. Orificiul de
introducere a combustibilului are peretele vestic distrus şi se află la
0,70 m de peretele boltit a cărui grosime era de 10 cm. Vatra gurii de
foc este plasată la 0,75 m de la nivelul actual al solului.
Cuptorul nr. 3 (fig. 4/3), ca tip şi formă este identic cu cuptorul nr. I.
Este situat la 2,20 m în faţa cuptorului nr. 2, fiind deservit d8 aceeaşi
groapă de lucru. MăsoCl4ră pe ax 2, 70 m, din rare grătarul 1,50 m, iar gura
de alimentare 1,20 m. Vatra se află la 0,75 m faţă de nivelul actual. Un
perete median, măsurînd în lungime 1,51 m, în lăţime 0,20 m şi în îniHţime 0,65 m, împarte focarul în două camere de l,22X0,50 m (0,60 m).
Peretele median depăşeşte cu 12 cm diametrul grătarului. Platforma de
susţinere a vaselor (grătarul are diametrul de 1,50 m, iar pereţii cuptorului, la nivelul grătarului au grosimea de 10 cm. Ca şi la cuptoarele nr. 1
şi 2, camera de ardere a vaselor nu s-a păstrat, la aceasta contribuind
şi adîncimea relativ mică la care au fost construite. Grătarul (cu grosimea
de 0,17 m) nu s-a conservat intact, lipsindu-i o porţiune de 0,90 X 0,50 m
din faţa gurii de foc. Suprafaţa sa are 11 perforaţii cu diametrul de 1012 cm. Gura cuptorului are o lungime de 1,20 m, avînd aspectul unui
trunchi de con, cu bolta parţial prăbuşită peste vatra cuptorului. Orificiul de alimentare avea o deschidere de 0,40 m. Grosimea pereţilor gurii
de alimentare este de 8 cm, înălţimea bolţii fiind de 0,30 m la gură şi
0,40 m în faţa peretelui median.
In cazul acestei instalaţii întîlnim o situaţie cu totul inedită. Lipit de
acesta se află focarul cu platforma şi o porţiune foarte scurtă din gura
de foc a altui cuptor (nr. 3/B). Acesta are o orientare est-vest şi se păs
trează pe o lungime de 1,60 m. Diametrul cuptorului, la nivelul grăta
rului, este de 1,40 m şi prezintă 12 orificii cu contur neregulat. Focarul
şi
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dispune de un perete median ce susţine platforma-grătar. Din gura de
alimentare s-a păstrat doar o porţiune cu lungimea de 0,40 m, restul fiind
suprapus de cotlonul şi platforma de susţinere a vaselor aparţinînd cuptorului nr. 3/A. !nălţimea cuptorului 3/B este identică cu cea a cuptorului 3/ A. De pe ambele grătare au fost prelevate fragmente ceramice
aparţinînd unor vase de culoare roşie-cărămizie şi cenuşie. Dat fiind contextul descoperirii, cit şi tehnica de construcţie a lor, putem avansa următoarea ipoteză. Cuptorul notat 3/B a funcţionat o perioadă de timp,
apoi, din cauza unui incident (sugerat de deformarea orificiilor grătaru
lui), a fost abandonat, construindu-se în imediata sa apropiere un altul
(nr. 3/A).
O altă explicaţie furnizată de faptul că cele trei instalaţii (1, 2, 3/A)
au o groapă comună de lucru, au aceeaşi orientare şi se află la acelaşi
nivel, ar fi următoarea: s-a renunţat voit la cuptorul 3/B ce avea o altă
orientare. In acest context, cuptorul 3/B este cel mai vechi.
Au fost săpate şi dezafectate două gropi aparţinînd acestui complex
de cuptoare. Aşa cum menţionam şi în descrierea lor, una dintre ele o
constituie groapa de lucru comună pentru cele trei instalaţii. De formă
elipsoidală, măsoară în lungime 6,20 m iar în lăţime 2,80 m-3 m. Se adînceşte albiat cu scurte praguri, de la 0,75 m la nivelul la care se situează
vatra cuptoarelor, în faţa gurii lor de alimentare şi pînă la 1,30 m de la
nivelul arabil al solului. Stratigrafic, s-a putut constata că groapa a avut
o umplere rapidă şi uniformă, întreg conţinutul ei fiind alcătuit din pă
rnînt negru în amestec cu fragmente ceramice. In groapă, la 0,40 m, a
fost descoperită o monedă de bronz deteriorată, ce pare a fi emisă de
Claudius II Goticul (268-270) 6 •
A doua groapă a fost săpată în spatele cuptoarelor nr. 1 şi nr. 2, la
o distanţă de 0,80 m-1 m. De formă elipsoidală, cu un contur neregulat, groapa se adînceşte albiat pînă la 0,80 m de la nivelul solului. ln
interiorul ei au fost descoperite numeroase oase (deteriorate de aciditatea solului), fragmente ceramice reprezentînd porţiuni din pereţii unor
vase, puternic torsionate şi deformate în procesul arderii. Groapa a fost
utilizată pentru depozitarea resturilor şi rebuturilor ceramice provenite
din procesul de producţie.
Ceramica rezultată din locuinţe şi din zona cuptoarelor se grupeaz;i
(după modul de confecţionare) în ceramică lucrată la roată (950;0) şi ceramică lucrată cu mina (5o;0). Pasta din care au fost confecţionate şi mo·delate vasele lucrate la roată este bine aleasă, fină, dar şi zgrunţuroasă,
<le consistenţă dură. Ceramica lucrată cu mina are pasta neglijent aleasă,
·cu nisip şi pietricele în compoziţie. Pereţii vaselor sînt mai groşi şi rugoşi la pipăit. In funcţie de modul de ardere al vaselor, culoarea variază
şi ea. In cazul arderii oxidante, culoarea materialului ceramic este ro~ie-cărămizie, pentru cea reducătoare aceasta devine cenuşie sau cenuşiu-negricioasă. Ceramica provenită din locuinţe, cit şi din gropile cuptoarelor, este predominant cenuşie. In totalitatea ei, ceramica este de bună
tradiţie roman-provincială, predominînd castroanele de diverse mărimi,
oalele, cănile şi mai puţin ulcioarele. Repertoriul ornamental se compune,
în general, din nervuri profilate, linii incizate, benzi vălurite sau în reti
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ţea,

fie incizate, fie lustruite. Pe ceramica lucrată cu mina, ornamentul
predominant este brîul alveolat, dispus pe diametrul maxim al vasului
(ornament caracteristic ceramicii de factură dacică) sau alveolarea buzei
vasului.

Descrierea materialului arheologic provenit din
toarelor.

locuinţe şi

zona cup-

LOCUINŢA 1: cană (fig. 11/1) din pastă fină de culoare cenuşiu-des
chis cu două toarte uşor supraînălţate deasupra buzei. Ornament fin incizat, în reţea, dispus imediat sub buza vasului. Fund inelar, cu diametrul (df) 6,5 cm. Diametrul gurii (dg) 11 cm, diametrul maxim (dm)
13,5 cm, înălţimea vasului (h) 13 cm; vas de provizii (fig. 7/1) de tip pepene, cu buza dreaptă şi cu fundul drept. Corpul porneşte imediat de s:1b
buza ce prezintă un ornament la bază, realizat din incizii scurte, fin aplicate. Vasul este modelat din pastă fină, roşie-cărămizie. Dimensiuni: dg==
=14 cm, dm=26 cm, df=lO cm, h=47 cm.
LOCUINŢA 2: vas de provizii (fig. 5/1), realizat din pastă fină de culoare cenuşie închisă. De formă tronconică, avînd diametrul maxim sub
buza trasă drept, îngustă şi rotunjită. Gîtul foarte scurt este ornamentat
cu patru caneluri. La 1 cm sub baza gîtului, vasul este decorat prin lu-.;truire, într-un registru lat de 7 cm, ce cuprinde două dungi lustruite distanţate (4 cm). Un ornament dublu vălurit intersectează ultima dintre
dungi. Dimensiunile vasului: dg=19 cm, dm=38 cm, df=l3 cm, h=59 cm;
castron (fig. 5/2), de dimensiuni mari, este realizat din pastă fină de culoare cenuşie. Buza dreaptă, trasă uşor oblic spre interior; corpul vasului are pereţi groşi de 1,3 cm, cu diametrul maxim la numai 5 cm sub
buză, unde este dispus şi un ornament realizat din două nervuri profilate, apropiate una de alta. Dimensiuni: dg=39 cm, dm=40 cm, df=16 cm,
h=23 cm.
LOCUINŢA 4: oală (fig. 6/4), fragment dintr-o buză eva~ată, rotunjită
la capăt, din pastă roşie-cărămizie semifină; oală-borcan (fig. 6/5), fragment buză, dg=12,5 cm, din pastă fin roşie gălbuie; oală-borcan (fig. 6/6).
fragment buză din pastă roşie-cărămizie fină, dg = 10 cm; oală (fig. 7/2),
fragment buză şi o parte din corp cu pereţi subţiri, din pastă semifină,
de culoare cenuşie, dg=l4 cm; oală (fig. 7/3), fragment buză, pastă fin:-t
de culoare cenuşie, dg=l5,5 cm; oală (fig. 7/4), fragment dintr-o buză
dreaptă, cu marginile rotunde, gît alungit oblic, din pastă fină, de culoare cenuşie, dg=15 cm; oală-borcan (fig. 7/5), fragment de buză dreaptă,
rotunjită la exterior cu un ornament aplicat sub buză, realizat dintr-o
linie incizată, pastă fină de culoare cenuşie, dg=l 7 cm; cană (fig. 6/2)
din pastă semifină, roşie cărămizie. De formă bitronconică, are buza uşor
evazată, rotunjită pe margini. Lipită de buză şi de circumferinţa maximă,
cana prezintă o foartă cu profil semirotund. Dimensiuni: dg=lO cm, dm=
=13 cm, df=5,5 cm, h=15 cm; cană (fig. 6/3). Identică în privinţa formei, tipului, pastei şi culorii cu precedenta, diferind doar ca dimensiuni.
Dg=lO cm, dm=l 7 cm, df =8 cm, h=21 cm; căniţă (fig. 6/1), din pastă
fină, de culoare cenuşie, are o formă bitronconică, cu gît îngust, cu buza
rotunjită, uşor evazată în exterior, fund drept detaşat, toartă semirotundă lipită de buză, cu diametrul maxim al corpului. Ca ornament se
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profilează o nervură. Dimensiuni: dg=4 cm, CÎm=8 cm, df=3,5 cm, h=

=8 cm.
LOCUINŢA 5: oală? (fig. 7/7), fragment buză, pastă fină cenuşie, dg=
=23 cm; fragment din buza unui vas de provizii (fig. 7/8), din pastă fină,
cenuşie, cu buza dreaptă rotunjită exterior. Ornament lustruit, aplicat la
2 cm sub buză pe gîtul scurt al vasului, constînd dintr-o linie în zig-zag
şi alte două paralele, uşor incizate, dg=20 cm; castron (fig. 10/3), din
pastă fină de culoare cenuşie, fragment de buză rotunjită trasă în interior, înaltă de 2,5 cm, ornamentat cu două linii fin incizate, aplicate sub
buză, dg=l9 cm; castron (fig. 10/4), fragment buză din pastă fină cenuşie, dg=27 cm: castron (flg. 10/5), fragment cu buza rotunjită exterior
şi interior, din pastă fină cenuşie, cu ornament canelat, dispus la 7 mm
sub buză, dg=24 cm; catsron (fig. 10/6), fragment buză din pastă fin;i
cenuşie, dreaptă şi rotunjită, pe gît, la 2 cm sub buză avînd un ornament
realizat din trei nervuri profilate, corpul vasului uşor tronconic, dg=
=30 cm; cană (fig. 11/2), fragment din pastă fină cenuşie, cu gît uşor
înălţat şi buza rotunjită. Este ornamentat cu trei nervuri profuatc, c:e
delimitează gîtul de restul corpului. Dg=l2 cm; cană (fig. 11/3), fragment buză din pastă fin cenuşie, cu gît scurt (3 cm), cu o nervură profilată, ce-l desparte de restul corpului, buza dreaptă rotunjită exterio!'",
dg=l2 cm; vas de provizii (fig. 12/1), fragment buză din pastă cenuşie
semifină, dg=l6 cm; vas de provizii (fig. 12/2), fragment cu buza dreaptă
rotunjită, fără gît, corpul vasului tras direct de sub buză, la 6 cm de
aceasta, două nervuri uşor profilate. Dg=22 cm; oală (fig. 13/1), fragment dintr-o buză din pastă cu pietricele şi nisip, cu bocul mare, culoare
brun-negricioasă, lucrată cu mina; buza evazată exterior este ornamentată cu impresiuni alveolare, dg=l 7 cm; oală (fig. 13/2), fragment buză
lucrată cu mîna în aceeaşi tehnică, pastă şi culoare, diferă prin rotunjirea buzei spre exterior şi motivul alveolat aplicat pe buză, de mici dimensiuni, dg=l6 cm.
LOCUINŢA 6: oală (fig. 7/6), fragment dintr-o buză din pastă roşie-
cărămizie fină, dg=l9 cm; vase de provizii (fig. 8/1 şi 8/2), fragmente
de buză din pastă roşie-gălbuie fină, dg=22 cm şi 26 cm; castron (fig. 8/3),
lucrat cu mîna din pastă semifină de culoare roşie-cărămizie, cu buza
rotunjită interior şi fundul plat, dg=20 cm, dm=21 cm, df=H cm, h=
=4 cm; castron (fig. 8/4). fragment buză din pastă fină roşie-cărămizie,
dg=l9 cm, dm=20 cm; castron (fig. 8/5), fragment buză din pastă fină
roşie-cărămizie, avînd pe diametrul maxim o nervură uşor profilată, dg=
=23 cm, dm=23 cm; castron (fig. 8/6), fragment dintr-o buză rotunjită
exterior, dreaptă în interior, pastă fină roşie-cărămizie, dg=27 cm, dm==
=26 cm; castron (fig. 8/7), fragment de buză din pastă fină roşie-cără
mizie, dg=26 cm, dm=24,5 cm; castron (fig. 9/1), realizat din pastă finii
cenuşie, cu pereţi oblici rotunjiţi spre fundul vasului, buza rotunjită,
avînd ca ornament o nervură profilată, dispusă la 4 cm sub buză, fund
inelar detaşat. Dimensiuni: dg=20 cm, dm=l7 cm, df=4 cm, h=l2 cm;
castroane (fig. 9/2-6 şi 10/1-2), de diferite mărimi, cu buza îngroşată.
rotunjită la exterior, dreaptă sau rotundă spre interior, pereţii groşi bine
arşi, din pastă fină cenuşie. Dg şi dm între 26 şi 32 cm; ulcior (fig. 11/4),
fragment din gîtul vasului realizat din pastă fină cenuşie, păstrează sub
buza rotunjită la exterior urmele unei toarte, dg=l3 cm; castron (fig. 11/
5), are dimensiuni mai mici, fragment din pastă cenuşie zgrunţuroasă cu
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ornament lustruit, dispus sub buză, alcătuit din cite un grup de patru
dungi oblice, cu o distanţă între ele de 2 cm, sub care ornamentul se
continuă cu două linii lustruite paralele, dg=·16,5 cm, dm=19 cm; căni
(fig. 11/6-7), realizate din past:l fină de culoare cenuşiu-închis, avînd
ca ornament cite două caneluri înguste, dispuse pe gitul recipientului,
dg=15-17 cm; oaUi-borcan (fig. 12/3), fragment cu buza la exterior
dreaptă, iar înspre interinr rotunjiUi şi evazată, pe git are patru cant!luri şi o bandă formată din patru linii incizate, pastă zgrunţuro<l$ă cenuşie, dg=22 cm; cană (fig. 12/4), fragment din pastă zgrunţuroasă cenuşie,
t0artă scurtă cu profil rotund, la 2,5 cm sub buză se profilează o nervură,· dg= 15 cm, dm= 19 cm; căni (fig. 12/5-8), fragmente din buze,
realizate din pastă zgrunţuroasă cenuşie, semifină; oale (fig. 13/3-4), lucrate cu mina, din p;i~til. avind în compoziţie pietricele, culoare la exterior brun-negricioasă. Cu gitul scurt, buza este puţin evazată exterior şi
prezintă un ornament alveolat (fig. 13/4), dg=18-20 cm. Alte categorii
de material arheologic. Fragment dintr-o bară îngustă de fier (fig. 14/ l),
cu lungimea 12 cm, grosimea 1,5 cm; cuţit (fiq. 14/2), din fier, cu lama
uşor curbat<1 spre interior, cu L=l 1 cm, 1=2 cm, gr.= 1-3 mm; cuţit
(fig. 14/3), din fier, fără minerul de prindere, lamă curbată, dimensiunile
păstrate: L- 7 cm, 1=0,5-2 cm, gr.=3 mm; amnar (fig. 14/4), confecţio
nat dintr-o placă îngust:l de fier, de formă ovală, dimensiuni: L=6,8 cm,
1=3,7 cm; gr=0,4 mm; verigă (fig. 14/5), realizată dintr-o bară de fier,
cu grosimea de 0,5 cm, partea superi0ară lăţită oval prin ciocănire, stră
punsă de un orificiu rotund pentru prindere, dimensiuni: 0=4,5 cm, gr=
=0,5 cm; verigă (fig. 14/6), probabil piesă de harnaşament, de formă trapezoidală, cu colţurile rotunjite, confecţionată dintr-o placă de fier cu
grosimea de 0,8 cm, dimensiuni: lungimea la bază=4,2 cm, barele laterale de 4,2 cm; plăcuţă îngustă de bronz (fig. 14/8), uşor arcuită, cu marginile rotunjite şi cu cite un orificiu. Pe ax se distinge urma unui ornament realizat prin poansonare (din puncte succesive), dimensiuni: L-=
=7,5 cm, 1=0,5-0,8 cm, gr=0,2 cm; ac (fig. 14/7), din care s-a păstrat
doar capul sferic (0= 1,3 cm) şi 1 cm din corp (0=0,8 cm). Piesa este
confecţionată din plumb; verigă (fig. 14/9), din bronz, din care s-a păstrat
un fragment cu lungimea de 2,5 cm şi diametrul 0,3 cm; fibulă de bronz,
cu capul în fnrmă de „T" (fig. 14/10), cu arcul bifurcat, s-a păstrat integral. Dimensiuni: L=4,8 cm, L (ac)=3,4 cm, 1 (picior)=0,7 cm, 1 („T")=
= 3 ·cm, 1 (arc) 1 cm; fusaiolă (fig. 14/11), rotundă, din pastă fină de
culoare brună, cu dimensiunile: 0=4 cm, gr=l,5 cm; fusaiolă (fig. 14/12),
de formă bitronconică, din pastă fină brun-cenuşie, dimensiuni: 0=
=5,4 cm, gr= 2,5 cm; fusaiolă (fig. 14/13), din pastă fină de culoare cenuşie, plată, realizată din fundul inelar al unui vis, dimensiuni: 0=5,5 cm,
gr.=1,5 cm; mărgea (fig. 14/14), din pastă sticloasă sidefată, de forma
sen:isferică, cu orificiul de prindere dispus în partea sup2rioară. L=2 cm,
0=1 cm.
Pentru prezentarea ceramicii în cea mai mare parte fragmentară, rezultată din gropile cuptoarelor, utilizăm în continuare criteriul calităţii
pastei şi culnrii, fără a-l omite şi pe cel al formei.
Prezentăm în continuare categoriile ceramice:
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Ceramica fină, roşie-cărămizie:
cană (fig. 15/1), fragment buză,
dg=14 cm; cană (fig. 15/2), fragment buză, dg=14 cm; oală (fig. 14/3),
dg=15 cm.
Ceramica fină cenuşie: cană (fig. 15/4), fragment buză, dg= 14,5 cm;
cană (fig. 15/5), frngment dintr-o buză cu ornament realizat din cite patru
dungi oblice lustruite, dispuse sub buză, realizind un triunghi, la baza lor
două nervuri uşor profilate, dg=15 cm; cană (fig. 15/6), cu buza evazată
exterior, de care se prinde o toartă cu profil rotund. Vasul are corpul bitronconic, cu următoarele dimensiuni: dg=lO cm, dm=13 cm, h=13 cm;
căni (fig. 15/7-11), fragmente din buza vaselor cu urmele unei sau două
torţi. Ornamentul aplicat constă din caneluri sau nervuri profilate pe gîtul
vaselor, dg=12-20 cm; oală (fig. 16/1-2), fragmente din buză, dg=1318 cm; vase de provizii (fig. 16/3-6), fragmente de buză cu ornament aplicat imediat sub buza vasului, constînd din linii înguste incizate, sau linii
paralele prin lustruire, dg=t.21-25 om; castroane (fig 17/1-5; fig. 18/610; fig. 19/11-15; fig. 20/16-21), toate în stare fragmentară avînd acelaşi repertoriu ca şi vasele din locuinţe.
Ceramica zgrunţuroasă cenuşie: ale (fig. 21/1-6), din care se păstrează
doar fragmente din buzele acestora şi din corp. Ornamentul cel mai des
intîlnit îl constituie canelurile incizate. Intr-un singur caz întîlnim un ornament realizat prin incizie, la 2 cm sub buză, din dublu val care se intersectează (fig. 21/2). La castronul din fig. 21/5 ornamentul este aplicat pe
faţa interioară a buzei evazate şi constă din linie în val, incizată, urmată
de incizii scurte, dispuse perpendicular pe două incizii paralele orizontale.
Partea exterioară a buzei, pe muchie, este ornamentată cu crestături egal
distanţate una de alta, în ordine succesivă; castroane (fig. 22/1-6), fragmente din buza vaselor, de diferite mărimi. Ornamentul întîlnit este registrul alcătuit din mai multe linii incizate, paralele şi orizontale, ce încadrează o linie în zig-zag (fig. 22/1-2). Un alt ornament îl constituie alveolarea muchiei buzei pe faţa exterioară a vasului (fig. 22/3). Doar la castronul din fig. 22/5 întîlnim ca ornament un grup de trei nervuri, uşor profilate, dispuse la 2 cm de buză, iar imediat sub aceasta o linie realizată
prin lustruire.
Ceramică semifină, brun-negricioasă lucrată cu mina: singurul tip de
vas îl constituie oala (fig. 23/1-4), cu pereţi groşi şi buza evazată spre exterior, ornamentată cu alveole (fig. 23/2-3) .

•
Locuirea din punctul „Sălişte", în perimetrul cercetat, nu suprapune
sub raport stratigrafic, complexe aparţinînd altor epoci. Locuinţele apar
imediat sub sol, la numai 0,20-0,35 m, conturul lor fiind uneori greu de
delimitat, atunci cînd chirpiciul este absent. Gropile acestora se adîncesc în
lutul galben nisipos, între 0,40-0,65 m, de la nivelul antic de călcare, încadrîndu-se în tipul locuinţelor de suprafaţă, cu groapa semiadîncită. Planul locuinţelor este, fie dreptunghiular (LJ, L 4 , L, L 6), fie pătrate (L2 , L 5).
Pereţii sînt din nuiele, peste care s-a aplicat un strat compact de lut bine
întins. Suprastructura din bîrne, care după urmele carbonizate descoperite în interiorul locuinţelor Ltt L 2 şi L4 , nu depăşea grosimea de 15 cm.
Lu.înd în considerare adîncimea la care se află fundul locuinţelor (0,400,65 m de la nivelul antic de călcare), bîrnele din suprastructura acestora
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- descoperite în cazul locuinţelor Lh L 2 - , fragmentele de pereţi din chirpic prăbuşiţi în interiorul lor (L3 , L 4 şi L5), apreciem că tipul de locuinţă
din această aşezare este, în zona cercetată, cel de suprafaţă. Doar două locuinţe săpate au fost prevăzute cu vetre (L 4, L 5), iar la L5 există şi o groapă
menajeră. Acest tip de construcţie este frecvent întîlnit în Banat şi este
datat în sec. III-IV e.n. Analogii găsim la Hodoni7, Cioreni8 , Timişoara
Freidorf9, Moldova Veche 10 , Duleu11 , Obreja 12, precum şi la Slimnic 13 ,
Bratei14, Dulceanca 15, Verbiţa 16 , Mătăsaru, Scorniceşti, Coloneşti-Mărun
ţei17. ln ceea ce priveşte ceramica (care prezintă caracteristicile olăriei provinciale romane şi romane tîrzii) avem analogii pînă la identitate în aşe
zările de la Hodoni, Cioreni, Timişoara Freidorf, Dudeştii Vechi, Sînicolau
Mare, Saravale, Biled, Satchinez, Dracşina, Dumbravnic, Jebel, Dumbră
viţa, Tomnatec (din judeţul Timiş)1 8 , Fizeş 19 , Moldova Veche 20 , Gomea 21 ,
Ilidia, Rusava Nouă, Berlişte, Vrăniuţ, Ciclova Română (din judeţul Caraş-Severin)22, de asemenea în aşezările şi necropolele de la Obreja, Slimnic, Sighişoara 2 ~, Medieşul Aurit2\ Bratei25 , Cluj-Mănăştur 26 , Lechinţa de
Mureş 2 î, Locusteni 28 , Tîrgşor 29 , Cipău-Gîrle 30 , în aşezările din Oltenia 31 şi
Muntenia32 •
Tipurile şi formele olăriei confecţionate din pastă cenuşie şi o parte
din cea lucrată cu mina, din pastă grosieră de culoare brun-ne.Bricioasă din
A. Bejan, D. Benea, în Banatica, VIII, 1985, p. 191 şi urm.
" D. Benea, în Analele Banatului, 1982, p. 3; A. Bejan, D. Benea, op. cit., p. 196.
" Informaţii amabile de la D. Benea.
10
O. Bozu, G. El Susi, op. cit., p. 243 şi urm.
11
Cercetările efectuate în vara anului 1989 au dus la dezvelirea în punctul
:.Izvorul lui Traian" (sat Duleu, comuna Fîrliug) a două locuinţe de suprafaţă, datate
1n sec. III-IV e.n.
1
~ D. Protase, Autohtonii în Dacia, Bucureşti, HIBO, p. 58.
1
" I. Glodariu, Aşezări dacice şi daco-romane de la Slimnic, Bucureşti, 1981, p. 25
şi l10.
1
~ E. Zaharia, în Materiale, VIII, 1962, p. 623 şi urm.
1
·' S. Dolinescu-Ferche, Aşezările din secolele III-IV e.n. în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p. 32.
16
O. Toropu, Romanitatea tirzie şi strămoşii în Dacia Traiană sud-carpatică,
Craiova, 1976, p. 8 şi urm.
17
Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 11.
1
• D. Benea, op. cit., p. 3.
1
" E. Iaroslavschi, în Tibiscum, 1974, p. 149-150.
20
O. Bozu, G. El Su~i. op. cit., p. 244 şi urm.
21
N. Gudea, Aşezări din epoca romană şi romană tîrzie, Reşiţa, 1977, p. iB,
fig. 25-26.
2
~ D. Ţeicu. op. cit., p. 329 şi urm.
2
" G. Baltag şi colab., în Marisia, XII, 1984, p. 52.
2
• S. Dumitraşcu şi colab., Aşezările dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Satu
Mare, 1967, p. 33 şi urm.
23
L. Bîrzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în sec. IV-V,
Bucureşti, 1973, p. 35 şi urm.
26
I. Hica, Jn memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 168.
27 D. Protase, op. cit., p. 52.
2
• Gh. Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova, 1980, p. 64
~i urm.
2 • Gh. Diaconu, Tîrguşor, necropola din sec. III-IV e.n., Bucureşti, 1965, p. i2
şi urm.
Jo N. Vlassa, în SCJV, XVI, 1965, 3, p. 501-516.
1
" O. Toropu, op. cit., p. 8-11 şi 125-127.
32 B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al /V-lea în Muntenia, Bucureşti,
1966, p. 308.
7
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analogii cu ceramica de aceeaşi
în acelaşi nivel cronologic în aşezările dacilor liberi
din vestul Daciei Romane: Arad-Geala 33 , Sîntana-Arad34 , Oradea3 :;, Cicir36 ,
Zalău 37 , Medieşul Aurit38, precum şi în aşezărille contemporane acestora
din Cîmpia Tisei 39 • Pentru judeţul Caraş-Severin facem referiri la analogiile existente în ceramica dacică descoperită în fortificaţia de la Divici 46
~i cea provenită din complexul arbeologic de la Tibiscwn-Jupa41. Semnalăm, de asemenea, analogiile ajungînd uneori pînă la identitate - cu
ceramica cenuşie fină, prezentă în aşezările dacice de pe întreg teritoriul
României 42 .
Tipul de cuptoare pentru ars ceramica, cu perete median şi o singură
gură de foc, îşi găseşte cele mai apropiate asemănări în descoperiri similare, datate în sec. III-IV, la Arad-Ceala 43 , Hodoni 4 \ Timişoara-Dracşina: 5 ,
Cluj-Mănăştur46 , Deva 47 , Vrsac 48 şi Cibala 49 •
În stadiul actual al cercetărilor executate la Grădinari-„Sălişte", putem afirma cu certitudine că avem de a face cu o întinsă aşezare dacoromană, chiar dacă nu se poate stabili cu exactitate începutul şi sfîrşitul
locuirii; singurele elemente de datare mai strînsă de care dispunem (două
monede de bronz de la Gordian III şi respectiv Claudiu II Goticul, cît şi
fibula cu acul bifurcat, cu capul în formă de „T") 50 , precwn şi întregul
material ceramic susţin ipoteza datării acestei aşezări pentru tot secolul
al III-iea e.n. Plasăm începuturile aşezării în prima jumătate a sec. III, ea
continuîndu-şi existenţa şi după retragerea administraţiei romane, pînă
la s.fîrşitul aceluiaşi secol.
O continuitate de locuire în prima jumătate a secolului al IV-lea este
sugerată doar de descoperirea întimplătoare a două monede mărunte din
bronz51 (follis) de la Constantius II, găsite în perimetrul aşezării în anii
1963-1964.
de la

„Sălişte"-Grădinari, îşi găsesc

factură descoperită

_:ia
:)4

33
:16

S.

Dumitraşcu şi

ibidem.
ibidem.
ibidem.

colab., op. cit., p. 57.

-

:n A. Matei, ActaMP, VIII, 1964, p. 240.
;ii, S. Dumitraşcu şi colab., op. cit., p. 32 şi urm.
:.· Ibidem, p. 57.
•~ M. Gumă şi colab., in Banatica, IX, 1987, p. 212 şi.urm.
0
P. Rogozea, în Tibiscum, VII, 1988, p. 165 şi urm.
4 " Vezi supra, notele 7, 12, 13_ 14, 17, 25, 28; I. H. Crişan, Ceramica daco-getică,
Bucureşti, 1969, p. 177 şi urm.; idem, in Ziridava, 1978, p. 33-38 şi 72; Gh. Bichir,
Cultura carpilor, Bucureşti.

• 3 O. Floca şi colab., Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică,
Deva, 1970, p. îO.
•• A. Bejan, D. Benea, op. cit., p. 193.
"' D. Benea, in Potaissa, III, 1982, p. 39.
<& I. Hica, op. cit., p. 166.
O. Floca şi colab., op. cit., p. 39.
D. Benea, în Potaissa, III, 1982, p. 39.
•" V. Saranovic-Svetek, in Starinar, XXXI, 1980, p. 21-22, fig. 5; pentru cuptoarele şi ceramica datată in sec. III-IV e.n. descoperite· în Panonia de sud vezi şi
lucrările lui D. Vikic-Pelancic, în Materiale, VIII, Zenica, 1970, p. 94 şi ln Arheolo§ki
vestnik, XXVI, Ljubljana, 1976, p. 25-33.
0
~ D. Bojodic, in Rimske f~!>ule Singidunum, Beograd, -1983, p. 80 şi 157.
~· E. Chirilă, N. Gudea, op. cit„ p. 715.
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Corolarul ocupaţional al aşezării îl reprezenta, desigur, în primul rînd
agricultura, creşterea animalelor şi meşteşugurile casnice - olăritul, prelucrarea lemnului, ţesutul şi, poate nu în ultimul rînd, prelucrarea fierului. Această afirmaţie este documentată arheologic prin descoperirea de
zgură şi urme de cuptoare de redus minereul de fier în hotarul a şapte localităţi din apropiere (Ticvaniu Mic, Agadici, Brădişorul de Jos, Ciclova
Română, Broşteni, Vrăniuţ, Vrani 52 (fig. 2). Amintim de asemenea că aşe
zarea daco-romană de la Grădinari este amplasată în apropiata vecinătate
a drumului roman Lederata-Arcidava (Vărădia)-Berzobis (Berzovia)-Tibiscum53 şi doar la 3 km de castrul şi aşezarea romană de la Vărădia.
Cu toate că cercetările sistematice în aşezările larg datate în sec. III-:--IV
din Banat sînt încă la început, au fost semnalate şi repertoriate în literatura de specialitate, peste 130 localităţi (în această zonă de sud-vest a României), cu urme de locuire din această perioadă 54 • Credem că este oportună prezentarea unor consideraţii de ordin arheologic, etno-istoric şi socio-economic.
Pe întreg teritoriul cuprins între Dunăre, Mureş şi Tisa, cunoscut din
secolul al XVIII-lea sub numele de Banat, istoriografia este urianim
acord că zona a fost controlată şi stăpînită de Imperiul Roman pe tot parcursul sec. III-IV 55. Acest teritoriu, cu două linii succesive de castre şi
drumuri interioare strategice, avea numeroase aşezări rurale, ce îşi continuă neîntrerupt activitatea şi după părăsirea Dacici de către administraţia romană 56 , fiind lăsat ca. „zonă de tampon în calea primelor migraţii
barbare" 57 . Populaţia autohtonă, puternic romaniZată, atestată arheologic
în acest ţinut şi după anul 275, îşi continuă neîntrerupt existenţa, dezvoltînd o intensă activitat.e economică,. ;axată pe agricultură, creşterea ~
lelor, extracţia şi prelucrarea fi~rului (argumen_tată în plus de numeroase
descoperirf monetare izolate şi tezaurizate, din sec. IV, ce au în cottlponenţă monede imperiale din sec. I-II e.n. 5t). Majoritatea acestor aşezări
gravitează în jurul fostelor aşezări şi castre romane, fiind amplasate în
imediata vecinătate a drumurilor romane, precum şi în cea a centrelor de
extracţie şi prelucrare a fierului şi minereurilor complexe <;lin . fosta
provincie.
'
Putem afirma cu certitudine că aceste artere de circulaţie sînt utilizate
şi în a doua jumătate a secolului al III-iea, poate chiar pînă la mijlocul
secolului al IV-lea, jucind un
rol determinant în . viaţa economică a aŞ~ză.
.
~

O. Bozu, C. El Susi, op. cit., p.. 240-241; fig. 1/A şi 1/B; D. Ţeicu, op. cit.,
şi urm.
,, ...
53
O. Răuţ, O .. Bozu, R. Petrovszky, în Banatica, IV, 1977, p. 142 şi 155.
04
D. Benea, în Analele Banatului, 1982, p. 3; N. Gudea, I. Motu în Banc:H.ca
VIII, 1983, p. 176-191 şi 194; O. Bozu, G. El Susi, op. cit., p. 240-241.
.·
'
~~ D. Tudor, în Daco-Romania, FreiburgfMiinchen, 1, 1973, p. 161; M. CoinŞa, în
Pontica, X, 1977, p. 233; E. Chirilă. N. Gudea, I. Stratan, Trei tezaure monetare din
Banat din secol~l IV, Lugoj, 1_974, p. 89; I. H. Crişan, în Ziridava, VIII, 1977; p. 36;
I. Ba_rnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 92; N. Gudea, I. Moţu,
op. cit„ p. 17 4.
·
sH D. Benea,
Analele Bandfolui, 1982, p. 3.
57
Gh. I, Şerban, în. Istros, Y. 1987, p. 198. şi p. 205, cu ~pecificaţia de la nota 2
a iucrării.
511
E. Chirilă; N. G.udea, I .. Stratap,, .Ţ'rei t„zaure, p •. 17; 73; N. Gudea, I. Moţu,
op. cit., p. 17 4.
.

:.2

p. 341

în

https://biblioteca-digitala.ro

Aşezarea daco-romană

de la

Grădinari-„Sălişte"

159

rilor rurale. Apreciem, de asemenea, că pînă la mijlocul secolului al IV-lea,
toate asezările din sud-vestul României cunosc o dezvoltare înfloritoare,
însemnÎnd o stabilitate politică ce începe să se altereze în jurul anilor
364-368 e.n. 59 •
OVIDIU BOZU

DIE DAKO-ROMANISCHE SIEDLUNG VON GRADINARI-„SALIŞTE"
(KREIS CARAŞ-SEVERIN)
(Zusammenfassung)

Die Gemeinde Grădinari befindet sich 40 km siid-westlich von Reşiţa auf der
Nationalstrasse 57, in der Kontaktzone zwischen der Caraş Ebene und dem Vorgebirge der Aninaer und Dognatschkaer Gebirge. Die Forschungen erlaubten d.ie Kartierung mehrerer Siedlungen aus dem 3.-4. Jh.Unter ihnen befindet sich auch die
dako-romanische Siedlung vom Punkte „Sălişte", Gemeinde Grădinari, auf dem linken Ufer der Caraş. Die Ausgrabungen fiihrten zur Erforschung mehrerer halbertieften Wohnunr;en (L1, Ls) und eines Topferateliers der aus drei Ofen bestand. Die erforschten Wohnungen sind halbvcrtieft, ihr Boden befindet sich 55-65 cm vom antischen Trătniveau. Die Form ist rechteckig, oder quadratisch, von 2,60X2.80 m
und 7 X 4,25 m. Sie sind mit Feuerherden und Miillgruben ausgestattet. Die Ofen haben
eine Mittelwand und eine einzige Feueroffnung. Ihr Korper ist leicht tronkonisch
Auch die Platformen auf der die Gefăsse gestellt werden sind kreisfOrmig. Ausnahme
macht der Ofen nr. 2, der eine Hufeisenform hat. Zwei Gruben wurden gefunden
un gelehrt. Eine davon gehort allen drei Ofen. Hinter der Ofen nr. 1 und nr. 2
erforschte man die zweite Grube die zur Ablagerung von keramischen Resten beniitzt wurde.
Vorlăgig kann man behaubten dass es sich nicht um eine ausgedehnte dako-romische Siedlung handelt, obwohl der Anfang und das Ende der Bewohnung nicht
genau bestimmt werden konnen. Die wenigen Datierungselementen, zwei Bronzemunzen vor Gordian III und Claudiu II der Cote, sowie die Fibeln mit zweiteiliger
Feder und Kopf mit „T"-Form, sowie das keramische Material, erlauben die Datierung der Siedlung in die erste Hălfte des 3. Jh. Sie lebt weiter auch nach der Zuriickziehung der romischen Verwaltung, bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Moglicherweise wurde die Siedlung auch in der ersten Hălfte des 4. Jh. bewohnt, so wie
es die zufăllige Entdeckung zweier Bronzemiinzen (follis) von Constantius II glaubhaft machen.
Die Hauptbeschăftigung der Bewohnner der Siedlung war selbsverstendlich der
Ackerbau, die Viehzucht, die handwerkliche Tătigkeit - die Topferci, die Holzverarbeitung, das Weben, und vielleicht nicht zuletzt die Verarbeitung des Eisens.
Dies wurde durch die Entdeckung von Schlake und Spuren von Ofen in si~ben
nahestehenden Ortschaften bestătigt. Die Siedlung von Grădinari befindet sich
gleich nebcn der romischen Strasse von Lederata-Tibiscum-Sarmizegetusa, und nur
I. Barnea, Din istoria Dobrogei, Bucureşti, II, 1978, p. 394-395.
Alături de întreaga consideraţie şi aleasa preţuire faţă de toţi cei care
jinit cercetările arheologice intreprinse pe raza comunei Grădinari, aduc
59

au spriprinosul
de recunoştinţă domnilor: Viorel Gherman din Timişoara. Ionel Voicău, Ilia Anghel,
Elena Voicău, Venera Sandu, Gelu Pădure şi Marin Ţepeanu din Reşiţa, Ana Ciorman, Iova Ciorman, Iova Jilă, Maria Braia, Viorel Dragu, Pavel Balea şi Ilie Avram
din Grădinari, fosta comună Cacova.
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3 km entfernt vom romischen Kastrum und der romischen Siedlung von Vărădia
(Arcidava).
Obwohl die systematische aus dem 3.-4. Jh. erst im Anfagsstadium ist verzeichnet Fachlitera'tur die Erforschung der Siedlingen ilber 130 Siedlungen, in der
Gegend zwischen Donau-Marosch und Theiss, die aus dem 18. Jh. unter dem
Namen Banat bekannt ist, sind sich die Fachleute darin einig dass die Gegend
wahrend dem 3. und 4. Jh. vom Romischen Reich beherscht wurde. Diese Gegend in
der sich zwei aufeinanderfolgende Linien von Kastren und strategischen Weger.
befanden hatte zahlreiche rurale Siedlungen die auch nach dem Verlassen Daziens
durch die romische Verwaltung bewohnt wurde und die Rolle einer „Tamponzone" zwischen den Barbaren und dem Romischen Reich erfilllte 57 • Die einheimische
Bevălkerung, stark romanisiert, und archaeologisch auch nach
dem Jahre 275
atestiert, existiert ununterbrochen weiter. Ihre Hauptbeschăftigungen bleiben die
Landwirtschaft, die Viehzucht, die Ausbeutung und Verarbeitung des Eisens (ein
Beweis daflir sind die za.hlreichen Entdeckungen von einzelnen oder verschatzten
Milnzen aus dem 4. Jh. in denen sich auch kaiserliche Milnzen aus dem 1.-2. Jh.
bcfinden).
Die Mehrzahl dieser Siedlungen befinden sich im Kreis der gewesenen romischen Siedlungen und Befăstigungen, sowie in der Năhe der Zentren in denen
<las Eisen au5gebeutet und verarbeitet wurde.
Man kann behaupten dass die romische Wegen auch in der 2. Hălfte des 3. Jh.,
vielleicht sogar bis in der Mitte des 4. Jh. beniltzt wurden und eine wichtige Rolle
im wirtschaftlichen Leben der ruralen Siedlungen spielten. Ebenfalls glauben wir
dass bis zur Mitte des 4. Jh. alle Siedlungen aus dem SW Rumăniens aufblilhen, und
zwar im Zusammenhang mit einer stabilen politischen Situation die um den Jahren
364-368 zu schwanken beginnt.

https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3. Planul lo c uinţ elor cercetate.
Abb. 3. Plan cier erforschten Wohnungen.
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Fig. 4/1, 4/2, 4/ 3. Planul cuptoarelor de ars ceramică .
Abb. 4/1, 4/2, 4/3. Plan der Keramikbrennofen.
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GRĂDINARI
SĂLIŞTE

AXONOMETRI•

Fig. 4/ 4. Axonometrie cu zona cuptoar elor.
Abb. 4/4. Axonometrie der Ofenzo_n e.
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din

locuinţa
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Abb. 5. Feine grauc Kcramik aus der Wohnung L 2•
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Abb. 6. Halbfeine rote-rotliche, gelblich e und graue Keramik aus den Wohnun g L_1•
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Fig. 7. Ceramică fină roşie-cărămizie şi cenuşie din locuinţe.
Abb. 7. Feine rote-rotliche unei graue Keramik aus den Wohnungen.
https://biblioteca-digitala.ro

168

Ovidiu Bozu

l_,3~

l5~

4

(.

L5

..
.
··"

~

" •,

,5

L6

'

.

,

----1"-

I

.•••

•

.•

.

•

6

,,

.

,

I

.
,

,„

. „„

~

....
Fig. 8. Ceramică fină roşie cărămizie.
Abb. 8. Feine rot-rotliche Keramik.
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Fig. 9. Ceramică fină cenu~ie din locuinţe.
Abb. 9. Feine graue Kcramik aus den Wohnungcn.
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Abb. 11. Fcinc grauc und kornige Knamik aus dcn Wohnungcn.
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Fig. 12. Ceramică cenuşie semifină şi zgrunţuroasă.
Abb. 12. Halbfeine und kornige graue Keramik.
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Fi;;. 13. Ceramică brun-negricioasă, lucrată cu mina.
Al.Jb. 13. Braun-schwiirzliche han-dgearbeitete Keramik.
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Fig. 15. Ceramică fină roşit>-cărămizie şi cenuşie din zona cuptoarelor.
Abb. 15. Feine rot-rotliche und graue Keramik aus der Zone der Ofen.
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Fig. 16. Ceramică fină cenuşie din zona cuptoarelor de ars ceramică.
/\'. b. 16. Feine graue Keramik aus der Zone der Keramikbrennofen.
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Fig. 17. Ceramică fină cenuşie din zona cuptoarelor de ars ceramică.
Abb. 17. Feine graue Keramik aus der Zone der Keramikbrennofen.
12 - Banatica, vol. X.
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Fig. 18. Ceramică fină cenuşie din zona cuptoarelor de ars ceramică.
Abb. 18. Feine graue Keramik aus der Zone der Keramikbrennofen.
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Fig. 19. Cer<1mică fină cenuşie din zor.a cuptoarelor de ars ceramică.
Abb. 19. Feine graue Keramik aus der Zone der Keramikbrennăfen.
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Fig. 20. Ceramică fin{1 cenu5ie din zona cuptoarelor de ars ceramică.
Abb. 20. Feine graue Keramik aus der Zone der KeramikbrennOfen.
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Fig. 21. Ceramică zgrunţuroasă cenuşie din zona cuptoarelor de ars ceramică.
Abb. 21. Kornige graue Keramik aus der Zone der Keramikbrennofen.
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Fig. 22. Ceramică zgrunţuroasă cenuşie din zona cuptoarelor de ars ceramica.
Abb. 22. Kărnige graue Keramik aus der Zone der Keramikbrenniifen.
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Fig. 23. Ceramica semifină, lucrată cu mina, din zona cuptoarelor de ars ceramica.
Abb. 23. Halbfeine handgearbeitete Keramik aus der Zone der Keramikbrennofen.
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Fig. 26. Vase întregi descoperite în aşezare.
Abb. 26. Ganze G e fă ss e aus der Siedlung.
https://biblioteca-digitala.ro

DESCOPERIRI NUMISMATICE DIN SUDUL BANATULUI

-VCercetările efectuate în anii 1987-1989 au dus la îmbogăţirea reală a
patrimoniului numismatic al Muzeului judeţean de istorie din Reşiţa, însemnind pe de o parte noi puncte în repertoriul descoperirilor monetare al
judeţului Caraş-Severin şi relevînd totodată piese rare sau mai deosebite:

A. MONEDE ROMANE

I. Brebu (Corn. Brebu). In cadrul construcţiei romane de tip mansio,
în punctul Gura Văii 2, au mai fost semnalate trei monede:

situată

1. Tiberius sau Caligula3
AE; 22 mm; 8,29 g; D
inv. N 1122
2. Traianus
AE; 26 mm; 11,45 g; 12; M
BMC, III, 1164, pl. 39/4, Roma, 112-117
inv. N 1170
1
Repertoriul continuă seria din Banatica, VI, 1981, p. 147-150; Banatica, VII,
1983, p. 235-237; SCN, VIII, 1984, p. 129-136; Banatica, VIII, 1985, p. 173-186. Menţionăm că deşi majoritatea descoperirilor a fost efectuată în anii 1987-1988, am

inclus în prezenta cronică şi monede semnalate în anii precedenţi, dar care au
necesitat o perioadă mai îndelungată de restaurare şi determinare (de pildă cele de
la Divici şi Brebu) şi de asemenea medalii intrate în colecţiile muzeului reşiţean.
Detaliile tehnice din lista-catalog sînt prezentate în următoarea ordine: metal; diametru (în mm); greutate (în g): poziţia relativă avers-revers în cifre orare; titlul în
cazul metalelor preţioase (dorim să aducem pe această cale mulţumiri, inspectoarei-experte Maria Firoiu, de la B.N.R. - sucursala Reşiţa, precum şi inginerei Helga
Reja de la I.C.M. Reşiţa); conservarea: B - bună; M - mediocră; D - degradată:
<tv - avers; rv. - revers, M - mormînt: inv. - inventar; D - diametru; gr grosime.
• O. Bozu, în Banatica, VI, 1981 p. 125-136: D. Bălănescu, în Banatica, VII,
1983. p. 235-237, I/1).
3

Determinare

datorată cercetătorului

Eugen

Chirilă

https://biblioteca-digitala.ro
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Bălănescu

3. Traianus
AE; 26 mm; 7,75 g; 7; D
cf. BMC, III, 879, Roma, 103-111
inv. N 1171

Ii. Divici (corn. Pojejena).
dacică, amplasată
monedă:

tea

Săpăturile arheologice întreprinse în cetape platoul denumit Grad 4, au scos la iveală o singură

1. Caligula pentru Germanicus (pl. I/2)
AE; 28 mm; 11,87 g; 7; M
BMC, I, 74
RIC, I, p. 111/50, an 40.
inv. N 1168

III. Grădinari (corn. Grădinari). In cursul anului 1986, săpăturile arheologice de salvare efectuate în zona aşezării şi cuptoarelor romane 5 au
clczvC1luit urmC1toarca monedă:
1. Gallicnus sau Claudius II
AE; 23 mm; 1,25 g; F.D.
inv. N 1148
I"V. l\fo1do\:a \-eche (oraş Moldova Nouă). Din aşezarea romană, situa t;l
pe malul Dunării, în zona Vinograda-Vlaskicrai6, provin un număr de
şapte monC'de:

1. Hadrianus (pl. II/2)
AR; 19 mm; 2,91 g; 7; 800%0 ; B
BMC, III, 417-420, Roma, 119-138
Locuinţa 5 1nai departe L, vatră, inv. N 1215
2. Constantinus I (pl. II/3)
AE; 17,5X19 mm; 2,40 g; 6; B
RIC, VII, p. 509, nr. 95, Thessalonike, 320~
L 4; inv. N 1209
3. Constantius II
AE; 15 mm; 7; B
RIC, VIII, p. 322, nr. 76, Aquileia, gr. II, 347-348
L 5; inv. N 1214

TSBVI

AQP

4
M. Gumă, A. S. Luca, C. Săcărin, în Banatica, IX, 1987, p. 199-238. Alături
de posibila monedă de la Brebu, un alt exemplar emis de acest împărat mai este
semnalat la Gornea-Căuniţa de Sus (cf. N. Gudea, Aşezări din epoca romană şi romană tîrzie, Reşiţa, 1977, p. 33/XII/l.)
ş In determinarea acestei monede am primit indicaţii preţioase de la colegul
E. Oberlănder-Târnoveanu, căruia îi mulţumim şi pe această cale. Săpăturile arheologice efectuate la Grădinari sint conduse de Ovidiu Bozu (comunicare prezentată la
colocviul „Forme şi metode de valorificare a descoperirilor rezultate din cercetările
arheologice de salvare cu caracter de salvare efectuate în sud-vestul României".
Buzi~1ş, 23-24 februarie, 1989; Idem, în Banatica, 10, 1990, p. 147-186.
6 O. Bozu, G. El Susi, în Banatica, IX, 1987, p. 239.
7
Conform acestui catalog, grad de raritate 5 - unic.
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4. Constantius II
AE; 16X 14 mm; 6; M
RIC, VIII, p 363, nr. 183, Siscia, 347-348
L 4; inv. N 1210
5. Constantius II
AE; 15X14 mm; 6; D
cf. RIC, VIII, 347-348 (tip Victoriaeddaugg)
L 4; inv. N 1211
6. Constantius II
AE· 20 mm· 7· M
RIC, VIII,
478/89, gr. II, Nicomedia, 351-355
L 4; inv. N 1212

ASIS.

p.

SMN[A]

7. lulianus
AE; 16 mm; 12; M
RIC, VIII, p. 320, nr. 72, Sirmium, 355-361
L 5; inv. ,N 1213

M

ASIR[M]

aceeaşi aşezare au mai fost descoperite monede8 , am încercat să conturăm cîteva '>ituaţii statistice (tabelele I/A, B: II, III). Analiza
succintă a acestor date 9 evidenţiază cîteva caracteristici: a. din punct de

lntrucît în

vedere al contextului descoperirii (ne referim desigur la complexele suri::rinse în săpăturile arheologice) cele mai multe monede au fost scoase la
iveală în L 4, alături de un bogat material arheologic 10 ; b. în ceea-ce-priveşte repartiţia cronologică a monedelor, se observă o concentrare ia celor din sec. IV în L 4; c. distribuţia pieselor emise în acest secol (tabel III)
oferă următoarele concluzii: ierarhia atelierului Sirmium (I), perioada cea
mai bine reprezentată este 351-361, urmată de 347-348 şi, în sfîrşit, un
număr de 5 piese emise de Constantius !I.
ln general, data de emitere a monedelor permite, încadrarea cronologică
a aşezării (a doua jumătate a sec. III - în.:-eputul secolului V, cu maximă
înflorire în mijlocul sec. IV) 12 . Apariţia monedelor din secolul II nu infirmă
aceste limite cronologice, deoarece cele două monede de argint, descoperite
în L 1 şi L 5, alături de monede din sec. IV şi îm;,ireună cu un material ar-

-------!
5 D. Bălănescu, în Banatica, VI. 1981, p. 147, l/b; Idem. în Banatica, VIII. 1985
p. 173, B/II/1.2. Recent au mai fost recuperate în zona săpăturii încă două exemplare, aflate în curs de restaurare, dar care sigur pot fi încadrate în secolul IV (a
doua jumătate - tipul FTR şi falling horseman).
9
Analiza detaliată a monedelor din această aşezare este prezentată în comunicarea „Cîteva aspecte privind circulaţia monetară în aşezările romane din Valea
Dunării sector Baziaş-Cozla", Simpozionul Naţional de Numismatică, Tulcea,
18-19 mai 1989.
· 10 O. Bozu, G. El Susi, op. cit„ p. 256.
11 La piesele din săpăturile arheologice se adaugă cele recuperate în cursul
perieghezelor sau cu totul întîmplător. De altfel, întreaga zonă de pe malul Dunării
este extrem de bogată în monede din secolul IV (cf. D. Bălănescu, în Banatica IX,
1987, p. 275-277, nota 6 cu întreaga bibliografie).
1
" O. Bozu, G. El Susi, op. cit„ p. 269.
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heologic databil sigur în acest secol (fibule şi pieptene biped 18), constituie
incă un exemplu de menţinere îndelungată a monedelor romane din metal
preţios în circulaţia perioadelor următoare 14 •
V. Pojejena (corn. Pojejena). Cu prilejul cercetărilor arheologice de
la Divici, a fost recuperată o monedă, care se pare că a fost descoperită în
hotarul comunei, aparţinînd probabil vestigiilor romane din zonă 15 :
1. H adrianus
AE; 27 mm; 13,01 g; 6; D
posibil BMC, III, 1481, RIC, II, 743, Roma, 128-1138
inv. N 1169
VI. Vărădia (corn. Vărădia). Campania arheologică din anul 19S8 16
a dus, printre altele la descoperirea a patru monede din aşezarea romană
de pe platanul „Chilii".17
1. Domitianus 18
AR; 17 mm; 2,51 g; 9; 800%0 ; B
BMC, II, 222; RIC, II, 186, Roma, 95 (rv.: IMP XXII COS XVII
SPPP
inv. N 1412

VII. Provenienţă necunoscută. Prin intermediul organelor Inspectoratului judeţean Caraş-Severin al Ministerului de Interne ne-a parvenit
o monedă romană:
1. Domitianus (pl. I/4)
AR; 18 mm; 3,42 g; 8; 800%0 ; B
BMC, II, 187; RIC, II, 166, Roma, 92
inv. N 1208

B. MONEDE BIZANTINE

ŞI

MEDIEVALE

VIII. Berzovia (corn. Berzovia). Săpăturile arheologice de salvare concentrate în punctul „Pătruieni" 19 au scos la lumină o singură monedă:
1. Ludovic I (1342-1382)
AR?: 12 mm; F.D.
13

Ibidem, p. 244-248, p. 246-248, p. 256.
Pentru situaţii similare din Banat: D. Bălănescu, în ActaMN, XIX, 1982,
p. 379, nota 8 cu întreaga problernatic"ă.
15
Informaţie de la colegul Marian Gurnă, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
16
Săpături arheologice conduse de Eugen Iaroslavschi (Cluj-Napoca) şi Ovidiu
Bozu (Reşiţa) cărora le mulţumim pentru că ne-au cedat piesele spre publicare;
celelalte monede, foarte degrac:l:ite, sînt în curs de restaurare, dar pot fi încadrate în
sec. I e.n. (inv. N 1413 - N l ~: . De fapt, în aşezarea romană de la Vărădia - Chilii
au mai fost descoperite monede de bronz, o parte din ele fiind determinate de
Radu Ardevan (Cluj-Napoca) şi în momentul recuperării şi identificării tuturor
monedelor, ele vor fi catalogate în întregime.
11
E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, în ActaMN, XVI, 1979, p. 452-453.
.
'" Pentru determinarea monedei am primit îndrumări de la dr. Gh. PoenaruBordea, căruia îi aducem cuvenitele mulţumiri şi pe această cale.
'" Săpături arheologice conduse de Dumitru Ţeicu (Reşiţa). Vezi, în prezen.tul
vomm, p. 267-279.
14
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Tabel /.
Repartiţia

descoperirilor monetare pe complexe (campanii arheologice 1981, 1983, 1982, 1981) -

125-128

161

249-251

;:AD1UA-

M. AURELIUS

T. DECIUS

Complexe

NUS

Locuinţă

Ll

I -

I1 (Roma)

i

I

CONSTANTIUS I

-

-

1

l -

L4!

-

1----

'---=-

L 5 ! i (Ib!nal
I: _____

passimus

-

-

CONSTANS

351-355

CONSTANTIUS II

CONSTANTIL'Sll

! -

oTAL

l

1 (50/o)

I

-

-

4 (200/o)

-

1-Sirmium

-

3 (150/o)

1-Sirmium

-

4

7 (350/o)

-

1

1 (Thessalonica)

-

1-Siscia
1

1-Nicomedia

-

-

-

-

-

-

-

1 (50/o)

-

-

-

I

4 (200/o)

-

-

1 (50/o)

1

1

I]

(50/o)

I

1 (50/o)

3 (150/o)

1

2 (100/o)

.

31

8

'O

...,

III

s:

::i

c:
8
u;·

g....
;;·
III

-

\ 1 (50/o)
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con-

ste>Clt'r:opo~~s

!

T

-

-

-

t:1

I

-

-

NESIGURE

I

-

1-Aqui·
lei a

IULIANUS

TOTAL

-

-

-

1-

I

CONSTANTIUS II

C. GALLUS

Vinograda

Nctermina bile

355-361

-

I

L2

347-348

320

Moldova Veche -

I

1-

2 (100/o)

I

2 (100/o)

l

1 (50/o)

16 (300/o)

I

20

-'°
....

Tabel //.
R-epa;tiţia

monedelor de secol IV pe ateliere, perioade cronologice şi emitenţi Moldova Veche 1981, 1982, 1987)

'

....

'<O

~

Vinograda (campanii arheologice

CRONOLOGICE

P:C:RIOADE

NEDETERMINATE
A,'J..:LI.E.RE

CONS'fANTINUS I

Thessalonica

CONSTANS

-

1 (l 00)

I

CONS'iAN1'1US II

-

355-361

CONSTAN-1
·nus II
c. GA.LLUS

-

I

co;-<STAN'l'IUS II

-

-

TOTAL

I

I

r·LTANUS
u • 1

-

I

SIGUR

-

1 (14,28)
l;j
lll

,::i

-

Siscia

3:;1-3;;5

317-3·;8

320

-

1 (100)

-

-

-

1 (100)

-

-

-

-

-

1 (14,28)

-

-

-

1 (14,28)

illl

I~

s;:

-

Aquileia

::i

~

c::

-

Nicomedia

-

-

-

-

-

-

-

·-

--

-

1 (10)

l (10)

--

-

1 1)00)

-

-

-

1 (14,28)

---Sirmium
Constantinopolis

i (100)

1 (50)

1 (50)

-

2 (28,57)

-

-

-

1 (14,28)

l (10)

-

. ·-

-

Neprecizate

l (10)
J

TOTAL

J

1 (5,68)

I

1

3 (17,64)

l (5,68)

2 (11,75)

I

2 (11,76)
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Unger I, 432
inv. N 1147
IX. Sopotu Vechi (corn. Dalboseţ). In cadrul necropolei
din punctul Mîrvilă 20 au fost descoperite patru monede:
1. Manuil I Comnenul (1143-1180)
billon; 30 mm; 2,09 g; D; frag.
M 3; inv. N 1410
2. Isaac II Angelos (1185-1195)
billon; 30 mm; 2,39 g; 6; M
M 7; inv. N 1411
3. Kalman (1096-1116)
AR; 10 mm; 0,06 g; M: frag.
Unger, I, 26; CNH, 43
M23; inv. Nt 1472
4. Bela III (1172-1196)
AR; 10 mm; 0,09 g; D: f. frag.
bracteată, Unger, I, 116; CNH, 279
M 25; inv. Nt 1473

medievale

X. Provenienţă necunoscută
Din colecţia Ruziska Francisc21 provin patru monede:
UNGARIA
1. Ferdinand I (1526-1564) - pl. 111/3
AR; 15 mm; 0,55 g; 2; 800o/00 ; B
Unger, 55, Kremnica, 1546
inv. N 1126
2-3. Rudolf II (1572-1608) pl. 111/2, 4
AR; 15 mm; 15 mm; 0,64 g; 0,52 g; 5; 10; 700o/00 ; 8000/oo; B
Unger, 180, Kremnica, 1584
"" Cercetările arheologice din această necropolă au fost efectuate de către Dumitru Ţeicu, Ovidiu Bozu (Reşiţa) cu participarea profesorului Gh. Rancu (Şopotu
Vechi). La determinarea monedei nr. 3, ne-a ajutat colegul Ţeicu, căruia îi mulţumim
-şi pe această cale. Pînă în prezent, nu au mai fost semnalate monede bizantine în
Valea Almăjului, singurele puncte din zonă fiind reprezentate doar de tezaurul de la
Bogodinţi (monede maghiare şi slavone, I. Sabău, în SCN, II. 1958, p. 286) şi moneda
sîrbească din secolul XIII de la Prilipăţ (D. Bălănescu, în SCN, VIII, 1984, p. 134/27).
Monedele maghiare descoperite în necropola recent cercetată constituie de asemenea
piese mai rare în repertoriul numismatic medieval al Banatului, astfel doar la Pescari a mai fost semnalată o monedă emisă de Kalman (D. Bălănescu, în SCN, VIii,
1984, p. 134/26 c) iar în necropola de la Cuptoare-Cornea a fost descoperită o altă
bracteată a lui Bela III, de alt tip însă (D. Bălănescu, în Banatica, VIII, 1985,
p. 175/4/6). Pentru prezenţa monedelor lui Bela III în Transilvania, vezi A. M. Velter, în SCIV, 39. 1988. 3, p. 259.
21
Este vorba ele Ruziska Francisc, membru al Societăţii Numismatice Române
- (S.N.R.) secţia Reşiţa, a cărei colecţie, achiziţionată de muzeu cuprindea şi monede
romane din secolul IV (D. Bălănescu, în Banatica IX, 1987, p. 278-279).
13 - Banatica, voi. X.
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N 1125

4. Sigismund I (1506-,-1548) - pl. III/I
AR; 23 mm; 1,86 g; 7; 750%!!; M .
Av. SIGIS ·I ·REX·PO ·DO·POTOCI ·PRUSS.
Rv · GROSSVS · CIVITAT · ELBING [K?] · 1535
inv. N 1135

C. FOSTE

COLECŢII

Ca rezultat al cercetărilor de teren şi al colaborării precizate Ia pc.
A/VII, patrimoniul numismatic al instituţiei muzeale reşiţene a fost completat cu un număr impresionant de monede, unele dintre acestea constituind rarităţi ori piese de certă valoare documentară. !Intrucît acestea au
aparţinut unor colecţii constituite, în prezentarea lor vom păstra structura
iniţială. De asemenea, majoritatea monedelor, fiind încă în curs de prelucrare, catalogarea lor va fi generală şi sumară, semnalîndu-se doar preliminar importanţa lor.
1. Colecţia Petre Mihăescu23
La începutul anului 1988, în patrimoniul Muzeului judeţean din Resiţa
a intrat o colecţie numismatică bogată (peste 1350 de piese). Din informaţiile primite de Ia ultimul deţinător al acesteia 24 , ea a aparţinut lui Petre·
Mihăescu, inginer agronom din Bucureşti2 5 , care a adunat cu pasiune şi
migală - aşa cum o dovedeşte raritatea pieselor - diferite monede cu ocazia unor deplasări efectuate în ţară şi străinătate. Dar, din nefericire,
colecţia nu a fost însoţită de un anumit inventar şi mai ales de precizarea
provenienţei, date care ar fi sporit neîndoielnic valoarea ştiinţifică a monedelor. Că Petre Mihăescu s-a aplecat cîndva cu atenţie asupra lor, este
un fapt cert, deoarece ele se mai aflau clasificate într-o oarecare ordine,
păstrate în cutii pe categorii (romane, bizantine, greceşti etc.) dar fără nici
o notiţă lămuritoare. Mai mult, pe unele exemplare se mai găsesc mici etichete lipite, avînd numere scrise cu tuş (de pildă A 12, 177, etc.) fără să
le putem însă descifra.
In urma unei determinări primare, din structura colecţiei menţionăm
cîteva tipuri monetare: greceşti (bunăoară, Histria - tipul cu roata, mijlocul secolului V î.e.n.; Corinth, cca 350 î.e.n.; Elida, 191-146? î.e.n.; The" ln anul 1535 monetăriile regală şi respectiv orăşenească din acest oraş, sub
sînt închise, după reluarea oraşului de către polonezi (cf. E. Chirilă.
V. Feneşan, în StComS, XIII, 1967, p. 202; M. Gumovski, p. 51-52).
•• ln mod detaliat, colecţia a fost prezentată în cadrul comunicării de la Simpozionul Naţional de Numismatică, Deva, mai, 1988.
•• Mulţumim colegilor de la Oficiul judeţean Caraş-Severin pentru patrimoniul
cultural-naţional, care ne-au ajutat în acţiunea de recuperare a acestei colecţii.
25
Incercînd să reconstituim activitatea colecţionarului, am reuşit deocamdată
să-l regăsim în lista membrilor activi ai S.N.R. unde figura cu funcţia de director
şi subdirector general la R.M.S. - Bucureşti, (cf. BSNR, XXIII, 69-72, 1929, p. 58)_
ocupaţie suedeză,
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spion, 146-27 î.e.n.; Pont-Amisos, 118-63 î.e.n.; Egipt, 169 î.e.n.) 26 , macedonene (Philip II, Alexandru II, Oas,andros şi Alexandru V - rt:oate exemplare din bronz)27 , romane, bizantine, sîrbeşti, poloneze, ungureşti, turceşti
(reţine atenţia un aspru emis de Orhan, 1324-1362, Pere, 3 pl. IV /1) 28 ;
franceze (două monede emise de Ludovic XIV pl. IV /2) 'Şi în sfîrşit foarte
multe monede din epoca modernă şi contemporană, reprezentînd aproape
toate continentele.
Cu cîteva excepţii, majoritatea pieselor nu prezintă o stare bună de
conservare (în mod sigur nu au fost supuse unor operaţii de conservarerestaurare), stare care să confere valoarea unor aşa-zise piese de colecţie.
De aceea, cel puţin monedele antice şi bizantine provin - după părerea
noastră mai degrabă din descoperiri fortuite decît din achiziţii ori
schimburi.
O altă caracteristică a colecţiei, care ne-a atras atenţie încă din prima
fază de prelucrare, este absenţa unei anumite unităţi sau tematici. Deşi
predomină monedele antice şi medievale, nici acestea nu urmează o anume
clasificare. Numărul mare de monede romane şi bizantine (acestea din urmă, împreună cu imitaţiile latine şi bulgare, conturînd o continuitate
aproape neîntreruptă din sec. VI-XIII) ne determină să inclinăm spre
ipoteza desprinderii lor din tezaure descoperite probabil în zona unde îşi
desfăşura activitatea Petre Mihăescu, ca inginer specialist în cultura tutunului29.
în condiţiile în care integritatea colecţiei a fost păstrată de deţinătorii
ulteriori, frapează de asemenea absenţa unor anumite categorii monetare,
care nu ar fi trebuit să lipsească dintr-o colecţie atît de valoroasă: drahme
şi tetradrahme greceşti şi macedonene, mai mulţi denari romani, taleri ori
florini, etc. 30 • Inexistenţa monedelor emise de Dyrrhachium, Apollonia,
Thassos şi Macedonia Prima ne îndreptăţeşte să restrîngem aria posibilă a
provenienţei monedelor din colecţia Mihăescu, atenţia îndreptîndu-se spre
Dobrogea, unde nu se prea cunosc asemenea descoperiri 31 • Pe deasupra, re"" Aducem mulţumiri şi pe această cale cercetătorilor Ernest Oberlănder-Tâ~
noveanu, Radu Ocheşeanu şi Gh. Poenaru-Bordea (Bucureşti) care ne-au acordat un
ajutor preţios în determinarea unor monede.
27

Ibidem.

•• Determinări efectuate de cercetătorul Eugen Nicolae (Bucureşti) căruia îi mulţumim şi pe această cale. Pentru raritatea monedei emise de Orhan, vezi E. Nicolae,
în SCN, IX, 1989, p. 131; 132.
"" Aşa cum declara unul din moştenitorii săi, inspecţiile făcute de Petre Mihăescu la plantaţiile de tutun i-au furnizat diverse ocazii pentru depistarea celor
mai multe din exemplarele colecţiei. Precizăm însă că unele monede (de pildă cele
emise la Elida, Corinth, ori de către Orban) nu au analogii prea multe sau deloc,
în descoperirile din România şi, deci, ele probabil că nu au participat la o circulaţie
efectivă pe teritoriul ţării noastre, coletarea lor datorindu-se unor achiziţii efectuate
dincolo de graniţele ei.
"" Monedele presupuse a fi absente sint chiar cele din argint de bună calitate
ori deţinătorii ulteriori au putut să afecteze struatura iniţială a colecţiei. Cele citev~
monede din argint păstrate sint reprezentate de denari fragmentari, antoninieni,
dinari sirbeşti, ori piese medievale prost păstrate (excepţie constituind monedele
turceşti).

Thassos şi Macedonia Prima: tezaurul (?) de la Măcin şi .cel de la Hîrşova
Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea romană şi elenistică,
<;luj-Napoca, 1974, p. 260/16, 264/99); Dyrrhachium şi Apollonia, citeva descoperiri
izolate in nordul Dobrogei şi tezaurul de la Isaccea (cf. N. Conovici, în BSNR,
LXXIX, 131-133, p. 76-77, hartă, pc. 189, 190).
01

(cf.

I.
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giunea menţionată a fost întotdeauna prielnică culturii de tutun, care au
constituit obiectul inspecţiilor întreprinse de inginerul agronom, aceste că
lătorii fum.i.zîndu-i în schimb miajoritatea monedelor romane şi bdzanitine,
descoperite în abundenţă în această zonă. Evident că ipoteza noastră nu se
mai poate confirma, deoarece nu cunoaştem nici scopul şi nici modalitatea
concretă de organizare a colecţiei.
Cert este că pentru monedele moderne şi contemporane, colecţionarul
a fost preocupat mai mult de aria geografică, aceste monede constituinduse într-o „adevărată călătorie numismatică", care reclamă, alături de celeilalte piese din colecţie, o expoziţie şi un catalog special. Pe de altă parte,
în răstimpul cuvenit pentru realizarea acestora, poate vom desluşi noi date
despre inimosul păstrător de valori numismatice, care a fost Petre Mihăescu.

2. Colecţia Buracu Teodor din Anina. Pe lingă monede şi medalii din
epoca modernă şi contemporană, această colecţie 32 cuprindea şi trei piese
antice:
1. Tetradrahmă dacică (pl. I/1)
AR; 25X22 mm (pastilă ovală); 14,04 g; 10; 800%0 ; F.B.
Preda, pl. V /7-av.; 7/5-rv., Tip Rasa, mijlocul sec. III î.e.n.
inv. N 1391
2. Traianus (pl. II/1)
AR; l~mm; 3,57 g; 7; 800%0 ; B
BMC, III, 536-540; RIC II, 338, Roma, 112-117
inv. N 1392
3. Constans (?)
AE; 14 mm; 1,40; 6; M; av. tocit
LRBC, I, 1064; 341-346; RIC, VIII, p. 453, nr. 70,
gr. II, 347-348, Constantinopolis
inv. N 1393
Moneda dacică se încadrează în timpul Rasa, de origine traco-getică şi
care aparţine primei faze principale de dezvoltare a monetăriei geto-dacilor33. Cum nu se cunosc decît un număr de nouă exemplare de acest feP4
şi cum nu se poate preciza locul de descoperire a piesei de la Anina 35, putem presupune că ea constituie ipotetic o piesă inedită pînă în prezent,
desprinsă din tezaurul eponim.
32
Profesorul Buracu Teodor, urmaş al lui Coriolan Buracu, afirmă că tetradrahma a fost descoperită la Gornea, deci pe malul Dunării. De fapt, monedele de
tip Rasa sint caracteristice zonei balcano-dunărene, locul de emitere fiind totuşi
in regiunea Dunării de Jos, (cf. C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973,
p. 53) aşadar apariţia monedei la Gornea pare deocamdată inexplicabilă.
33
C. Preda, op. cit., p. 53.
34
Ibidem, p. 51-52, unde sint catalogate şapte din piesele cunoscute, la care se
menţionează şi trei monede aflate la Muzeul de istorie din Călăraşi.
0
•
Descrierea şi detaliile tehnice ale monedei nu corespund cu cele şapte exemplare catalogate (suptanota 34), ceea ce înseamnă că ea nu provine din colecţiile
menţionate, ajungfnd, prezumtiv, apoi la Anina, prin diverse căi. Precizăm că piesa
în discuţie a fost văzută de cercetătorii Constantin Preda, Radu Ocheşeanu şi Alexandru Săşianu, care au confirmat determinarea noastră precum şi autenticitatea
monedei.
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Colecţia Bosoancă

Cezar (Moldova Veche) 36• Prin intermediul unor
provin următoarele piese:
1. Justinianus? (527-565)
AE; 29 mm; 13,44 g; D
hemifollis, Constantinopol
inv. N 1145, Cozla
2. Monedă minieră (pl. I'V /4)
MBR, p. 249/3589, dar M pe avers 37 , cca 1 800?
AE; 23 mm; 6,43 g; M
inv. 1144; mina Florimunda, Moldova Nouă
3; Medalie: Construirea tunelului de cale ferată Teliu, 1926
AE; D - 40 mm; gr. - 3 mm; tocită, M; 25, 75 g
V. Ciofu, în BSNR, LXXV-LXXVI, 129-130, 1983, p. 393-395,
fig. 2;
MPR, p. 267, modelator Huguenin
inv. N. 1146
4. O colecţie din Reşiţa. Din structura acestei acolecţii, cuprinzînd
52 de monede de argint 38 , reţine atenţia o medalie deosebit de interesantă:
Av. - Bustul lui Napoleon, semiprofil, cu bicorn şi uniformă militară,
pe piept decoraţia Legiunea de onoare; lîngă faţa lui Napoleon, cu li:tere simple REVILLON
RV. - Scenă de luptă, în centru un cavalerist cu sabie şi coif şarjînd
spre dr„ de o parte şi alta, oşteni călare; sus st. Napoleon călare, îndreptîndu-se spre dr., în faţa lui patru călăreţi cu steag; în centru sus
un soare printre nori; jos, pe cerc, în stînga V.M., iar în dreapta REVILLON, ambele cu litere foarte mici
AR; 20 mm; 6,35 g; 800%0 ; B
inv. Nt 1443 (pl. IV/3).
După cum se poate observa, absenţa legendei îngreunează identificarea
acestei piese, singurele litere care apar pe avers şi revers pot fi atribuite
numelui gravorului sau modelatorului39 şi unei posibile sigle de monetă..:
3.

achiziţii

36 Bosoancă

Cezar este membru al SNR - secţia Reşiţa şi ne-a furnizat inforprivind locul de descoperire al celor două piese.
"' Sigla M este inedită pînă în prezent, la aceste monede miniere. fiind ca-:
racteristice literele B şi D. Ţinem să reamintim că în Transilvania a existat
o tradiţie a pfenigilor minieri (Bergwerkspfenig) în timpul lui Gabriel Bethleri
(1613-1629), Ştefan Bethlen (1630) şi Gh. Râk6czi I (1630-1648) cf. MBR,
p. 177/15233; p. 182/1726; p. 187/1903, p. 189/1943, 1943 a; p. 190/1944, 1945 a-c;
p. 192/1985, 1986.
"" Monedele din epoca modernă şi contemporană din toate colecţiile menţio
nate, vor constitui probabil subiectul unui alt articol. In cronica de faţă, ne-am
propus să semnalăm, alături de piesele antice, doar acele monede ori medalii
mai deosebite sau mai puţin cunoscute.
•u Se cunosc mai mulţi artişti de şcoală franceză cu acest nume în secolul
al XIX-lea: REVILLON Aime Jean; Ernest; Georges Jules; Jean Baptiste;
Louis Henri; Marie (cf. E. Benezît, Dictionnaire critique et documentaire des
peintres, sculpteurs, dessinateurs P.t graveurs, N.E., 1957, voi. VII. p. 197.) înclinăm să considerăm că este vorba mai degrabă despre Revillon Ernest fiul"(?)
lui Revîllon Aime Jean (cf. L. Forrel, Biographical Dictionary of Medalists,
New ~:ork, voi. 5, p. 98).
maţiile
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rie. De aceea, încercînd să interpretăm dioair elementele plastice ale medaliei4o, am luat în considerare decoraţia de pe pieptul lui Napoleon şi reprezentarea soarelui de pe revers. Prin urmare, socotim că medalia a fost
emisă numai după anul 1802, mai precis după 1805, referindu-se probabil
la bătălia de la Austerlitz (2 decembrie 1805) 41 .
DANA BALANESCU

MUNZENENTDECKUNGEN AUS DEM SUDEN DES BANATS (V)
(Zusammenfassung)

Die vor!iegende Chronik setzt die Darstellung der MOnzentdeckungen aus
dem Silden, des Banats forl Es handelt sich um Milnzen dle aus archăologi
schen Forschungen, Schenkungen oder Ankauf stammen.
Die romischen Miinzen stammen aus den archăologischen Fundstellen von
Brebu (Bau vom Typ „mansio") - AfJ.; Divici (dakische befestigte Siedlung) A[II; Grădinari (romische Siedlung aus dem 3.-4. Jh) - A'III; Moldova Veche
(romische Dorfsiedlung aus dem 3.-4. Jh.) - A/I.V und die Tabellen I und II;
Pojejena (die Umgebung des romischen Castrums) A'V; Vărădia (romische
Siedlung) - A/VI; unbekannte Fundzone - A/VII.
Die mittelalterlichen Milnzen fand man in der Siedlung von Berzovia B/VIII und im Grăberfeld von Sopotu Vechi - B'IX, sowie iu der Sammlung
Ruziska F. - B/X.
·
Dazu kommen auch einige interessante Milnzen und Medaillen die ursprfinglich verschiedenen Sammlungen angehohrten:
C.I. Die Sammlung Petre Mihdescu, Mitglied der Rumănischen Numismatischen
Gesellschaft zwischen den Jahren 1923-1929, der mit Geduld und Hingabe wăhrend
In- und Auslandsreisen Milnzen gesammelt hat. Wir erwăhnen einige Milnzentypen, aus der Struktur der Sammlung; griechische (beispielsweise Histria, der
Typus mit dem Rad, die Mitte des 5. Jh. v.u.Z.; Corinth, um 350 v.u.Z.; Elida,
•u Mulţumim colegului Ion Popa de la Muzeul judeţean din Reşiţa şi elevei
Anamaria Obădău (Şcoala generală nr. 7 din aceeaşi localitate) care ne-au atras
atenţia asupra acestor detalii. Pentru descrierea bătăliei de la Austerlitz: A. Castelot, Napoleon, Ed. politică, Bucureşti, 1970, p. 62; M. Neagoe, Napoleon, Ed.
Meridiane, 1970, p. 18; D. Rosenzweig, Napoleon, Ed. enciclopedică şi ştiinţifică,
1969, p. 100; Gh. Eminescu, Napoleon Bonaparte, vol. II, Ed. Academiei R.S.R.,

1973, p. 36.
41 Nu am reuşit să regăsim piesa în cataloagele consacrate medaliilor
lui
Napoleon: E. Babelon, Les medailles historiques du regne de Napoleon le Grand
Empereur, Paris, 1912, cu întreaga bibliografie la p. 17-18: J. Babelon, La medaille et les medailleurs, Paris, li927; Les Medailles de la Revolution francaise
et les Medailles de rEmpire francais et de l'Empereur Napoleon, 1836-1840.
seria Tresors de Numismatique, 1836, 1840 nu ne-a fost accesibil, doar volumul
adiţional al acestei serii; Brasseux, Catalogue de medailles de l'Histoire de Napoleon frappees a la Monnaie de Paris, 1840. Cum pentru bătălia de la Austerlitz
se cunosc alte tipuri de medalii (dintre care cea mai celebră este medalia Victoriei de la Austerlitz, 1809, cf. E. Babelon, op. cit., p. 197, pl. XC), iar cei doi
posibili gravori Revillon au trăit şi au creat mult după domnia lui Napoleon,
nu ne rămine decît să conchidem, în această fază de cercetare, evident neîncheiată, că piesa în discuţie a fost bătută cu prilejul comemorării unui anumit
număr de ani de Ia bătălia din 2 decembrie 1805.
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191-146 v.u.Z.; Thespion, 146-27 v.u.Z.; Pont-Amisos. 118-63 v.u.Z.; Ăgypten,
169 v.u.Z.); mazedonische, romische, byzantinische, serbische, ti.irkische (hervorragend ein Asper von Orhan gepriigt, um 1386), franzosische (zwei von Lud-

wig XIV) und sehr viele gegenwiirtige Mi.inzen aus fast allen Erdteilen stammend.
Anhand von gewissen Merkmalen der Sammlung, schliesst die Autorin vorliiufig, dass die antiken und byzantinischen Mi.inzen aus der Dobrogea stammen
konnen, wo auch die Tabakplantagen existierten, die von Petre Mihăescu, bukarester Agronomingenieur, inspektiert wurden.
C.2. Die Sammlung Professor Teodor Buracu von Anina. Bedeutenswert ist
eine dakische Tetradrahme vom Typ Rasa, wahrscheinlich am Donauufer, bei
Gornea, entdeckt.
C.3. Aus der Sammlung Bosoancă Cezar von Moldova Veche, haben wir ein
Hemifollis aus Justinians (?) Zeit, sowie eine Bergbaumi.inze mit einem unbekannten Signum, sowie die anliisslich des Tunellebaus von Teliu, 1926, gepriigte
Medaille.
C.4. Aus einer Reschitzaer Sammlung stammt eine Medaille die sich wahrscheinlich auf Napoleons - Austerlitzschlacht vom 2 Dezember 1805 bezieht.

https://biblioteca-digitala.ro

200

Dana

Bălănescu

P l. I: 1. Tetradrahmă dacică de tip Rasa - Anina/Gornea; 2. As Caligula
Brebu; 3-4. Denari Domitianus - Vărădia şi proveni e nţ ă n e cunosc ută.
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PL II: 1. Denar Traianus - Anina/Gornea; 2. Denar Hadrianus che; 3. Follis Constantinus I - Moldova Veche.
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PI. III: 1. Gros Elbing; 2.4. Dinari Rudolf II, 1584; 3. Dinar Ferdinand I, 1546.
Monede provenite din fosta colecţie Ruziska.
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PI. IV: 1. Aspru Orhan - fosta colecţie Mihăescu ; 2. Mon edă Ludovic XIV fostă colecţie Mihăescu; 3. Medalie Napoleon I; 4. Monedă minieră Moldova
Nouă/fosta colecţie Bosoancă. Toate piesele sînt mărite de 1,5 ori.

https://biblioteca-digitala.ro

Dana

204

Bălănescu

.

-p

.

Vt
~

•

.......

c
G'

o
J'

(

o

fS

,q

",

4

JC(n..

PI. V: Harta descoperirilor monetare: 1. Berzovia; 2. Brebu; 3: Gi:ăpinari; 5. Sopotu Vechi; 6. Pojejena şi Divici; 7. Moldova Veche şi Moldova Nou'ă; 8. Gornea ;
9. Cozla.
monede romane;
monede dacice; • monede medievale maghiare ; .â. monede
bizantine; t monede m iniere.
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MARTURII ARHEOLOGICE DE CIVILIZAŢIE
VECHE ROMANEASCA DESCOPERITE
lN SATUL GORNEA- „CAUNIŢA DE SUS"

Cu ocazia unui simpozion organizat de Muzeul Ţării Crişurilor în
toamna anului 1973 1, prezentam citeva rezultate obţinute după primele
investigaţii de arheologie feudală pe atunci, recent iniţiate de Muzeul
din Reşiţa, în cuprinsul judeţului Caraş-Severin - efectuate în hotarul
localităţii Gornea (corn. Sicheviţa) din Valea Dunării 2 • Respectivele descoperiri n-au fost însă singurele sau ultimele, din seria celor semnalate şi
înregistrate pe teritoriul Gomii3. Ele n-au apărut nici în mod izolat şi nici
nu reprezintă singurele descoperiri semnalate în zona Clisurii de Sus4 •
După cum s-a confirmat ulterior în urma executării a numeroase periegheze, sondaje de verificare, intervenţii de salvare, ca şi prin ample săpă
turi sistematice investigaţiile s-au extins anual vizînd noi obiective medievale din partea sudică a judeţului Caraş-Severin5 •
Dintre acestea, săpăturile arheologice întreprinse mai mulţi ani, conse~utiv sau alternativ, la Gornea pe terasa mijlocie a Dunării, în sectorul
denumit Căuniţa de Sus au deosebită importanţă istorico-arheologică dobîndind semnificaţii şi vailenţe ştiinţifico-documentare, revelatoare pentru
începuturile dezvoltării feudale din sudul Banatului.
1 Simpozionul cu tema „Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu" s-a organizat la Oradea, 4-6 noiembrie 1973.
2
La Oradea, subsemnatul prezintă comunicările: Două bordeie prefeudale la
Gornea (jud. Caraş-Severin) şi Descoperiri feudale timpurii în Valea Dunării
(Clisura Superioară).
" In afara terasei Căuniţa de Sus, situată de-a lungul şoselei Orşova Moldova Nouă, în zona bornei kilometrice 76, descoperiri prefeudale şi feudale timpurii s-au mai semnalat în punctele: Zomoniţe, Cotul Tomii, Jagodul Tirziu, Pod
Păzărişte, Dealul Păzărişte, Ţărmuri, Tirchevişte, Ogaşul lui Udrescu şi Dealul

Bişteg. Constatăm că prin cercetările efectuate la Gornea au fost puse în evidenţă şapte vetre de locuire, aparţinînd unor aşezări prefeudale şi feudale timpurii, şi patru necropole de inhumaţie medievale; vezi şi I. Uzum, Gh. Lazarovici,
I. Dragomir, Banatica, II, Reşiţa, 1973, p. 403-416.

• Investigarea unor obiective arheologice medievale a fost extinsă şi pe teritoriul altor localităţi din Clisura de Sus: Berzasca - Ogaşul Neamţului, vezi
V. Boroneanţ, Banatica, III, 1975, p. 123-130; Pojejena - Nucet, cf. I. Uzum,
Tibiscus, III, Timişoara, 1974, p. 159-163; Pescari - Culă, St. Matei, I. Uzum,
Banatica, II, 1973, p. 141-155; Moldova Nouă - Rit, I. Uzum, Banatica, V, 1979,
p. 225-254.
~ I. Uzum, Gh. Lazarovici, Crisia, 1974, p. 47-51,

periri sau obiective medievale din zona Clisurii de Sus.
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în baza acestor considerente şi, întrucît pînă în prezent a fost încheiată
o etapă importantă în cadrul cercetărilor arheologice efectuate la Gornea.
revenim asupra descoperirilor de epocă feudală, spre a analiza, într-o corelare firească şi în mod unitar, atît rezultatele săpăturilor de salvare iniţiale, cît şi cele ale săpăturilor sistematice care le-au urmat în complexele
de locuire dintr-o aşezare veche românească identificată în partea centrală
a terasei amintite, de la Căuniţa de Sus 6 •
I. ISTORICUL CERCETARILOR ŞI DESCOPERIRILOR

DE LA

CAUNIŢA

DE SUS

Este necesar să precizam că începînd din primăvara anului 1967, în
punctul amintit mai sus au fost descoperite fragmente de ceramică prefeudală, ce-i drept, atipice şi destul de puţine la număr. Semnalarea aparţinea
unei echipe de arheologi din cadrul Grupului de Cercetări Complexe Porţile de Fier I şi a fost prilejuită de o periegheză efectuată în partea de est
a terasei Căuniţa de Sus 1 • Alte vestigii medievale scoase la lumină de ară
turile timpurii din primăvara anului 1968, au fost culese de pe suprafaţa
terasei respective şi depuse spre păstrare la Căminul Cultural din Gornea,.
unde s-au constituit bazele unei viitoare colecţii de arheologie 9•

1.

Săpăturile

de salvare

şi

perieghezele

Foarte curînd, în timpul primelor intervenţii urgente, cu caracter desalvare întreprinse în anul 1968 - în secţiunea S III, deschisă la circa 10 m
spre nord de o locuinţă romană cercetată la Căuniţa de Sus - într-un bordei roman, identificat cu această ocazie a fost descoperit un vas - borcan,
lucrat cu mîna din pastă de culoare brun-roşcată, ornamentat în partea
superioară prin linii paralele incizate, dispuse în bandă orizontală avînd
deasupra o bandă în aval 9 • Cîteva fragmente ceramice cu ornamentul menţionat, aparţinînd foarte probabil aceluiaşi vas s-au găsit cu ocazia arătu
rilor de care aminteam anterior şi au fost depozitate de asemenea în Muzeul sătesc Gornea10 • De mărime mijlocie, borcanul în discuţie provine din
perimetrul unui bordei de epocă romană, fiind găsit în umplutura aces·
• I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, op. cit., p. 405, pentru localizarea:
punctului Căuniţa de Sus; vezi şi I. Uzum, Crisia, 1974, p. 39 şi urm.; I. Uzum,.
Gh. Lazarovici, Crisia, 1974, p. 49, pct. 11.
7
Informaţie, dr. Gh. Lazarovici, participant la periegheză. Materialul ceramic respectiv se află predat spre păstrare la Complexul muzeal din Cluj-Napoca
(fost Muzeul de istorie al Transilvaniei).
• Ca urmare a dezvoltării colecţiei de arheologie şi constituirii, prin donaţiile
locuitorilor din Gornea, unei colecţii de etnografie, la 27 iulie 1969 a devenit
posibilă inaugurarea primului muzeu sătesc de pe raza noului judeţ Caraş-Se
verin, în localul Căminului cultural Gornea; vezi în acest sens: Al. Bârsescu,
Gornea: paşi prin istorie, în Flamura, nr. 1 659, din 2 august 1969.
" Vezi N. Gudea, Acta MN, X, 1973, p. 585; Idem, Gornea. Aşezări din epoca
romană şi romană tîrzie, Reşiţa, 1977, p. 12-25, fig. 15/1.
10
Inv. MJIR.
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tuia, antrenat foarte probabil ulterior şi cu totul întîmplător, deci, fără
nici o legătură cu contextul sau cu datarea complexului respectiv. De altfel, cu prilejul publicării materialului arheologic recuperat în urma săpă
turilor de salvare în obiectivele romane de la Gornea - Căuniţa de Sus,
se exprimă îndoieli legate de datarea vasului 11 • Pe baza analogiilor cunoscute, unele stabilite chiar în descoperiri similare din zonă, considerăm mai
potrivită încadrarea cronologică a vasului-borcan, din a doua jumătate a
secolului al VII-lea şi începutul secolului al VIII-lea 12 •
Vestigii izolate, cu acelaşi loc de descoperire - terasa Căuniţei - au
mai fost semnalate cu ocazia cercetărilor de suprafaţă întreprinse în vara
anului 1971, ca şi la începutul primăverii anului 1973 13 •
Intre timp, după ce în 1970 a fost încheiată etapa iniţială, a săpăturilor
de salvare organizate la Gomea, din vara anului 1973 Muzeul de istorie al
judeţului Caraş-Severin şi-a reluat investigaţiile în zonă, cu prioritate, la
Căuniţa de Sus, sporindu-le ca intensitate Şi amploare.

2.

Săpăturile

sistematice

Deşi, în mare măsură, continuă primele campanii, urmărind elucidarea
din punct de vedere arheologic a problemelor apărute anterior la Gornea,
noile săpături au un caracter sistematic şi de durată.
încă de la reluarea cercetărilor la Căuniţa de Sus de-a lungul secţiuni
lor deschise recent S 19, S 2 1, şi S 22 - numerotate în continuarea celor din
anii 1968-1970 - trasate la est de locuinţa rustică romană au fost semnalate şi dezvelite primele patru complexe de locuire vechi româneşti de pe
terasă. Urme sporadice de fragmente ceramice din aceeaşi vreme s-au
semnalat în sectorul celor trei secţiuni menţionate şi cu alt prilej, fără să
se poată însă, indica existenţa unui complex de locuire 14 •
.
In noile împrejurări, cea dintîi care s-a dovedit productivă a fost, ~s
pectînd fireşte ordinea executării lucrărilor, secţiunea S 19 , din care s-au
scos la lumină diferite fragmente de ceramică românească veche, împreună cu cîteva ţigle romane găsite pe acelaşi nivel. De-o parte şi de alta a
secţiunii respective au fost deschise două casete, în dreptul carourilor
19-21, fiind pus în evidenţă şi clar delimitat, conturul rectangular al
unui complex de locuire adîncit şi de mari dimensiuni, datat din secolul
al VIII-lea. Fiind vorba despre prima locuinţă veche românească cercetată
pe terasa Căuniţei de Sus, în plan a fost consemnată drept locuinţa de tip
bordei B 1• Investigarea Îilltregului oomplex a cunoscut o desfăşurare destul
de migăloasă şi îndelungată, impusă de existenţa a trei faze de refacere
11

N. Gudea, Gornea .. ., p. 25.
I. Uzum, Drobeta, IV, 1980, p. 126-127 şi fig. 2 (autorul opinînd pentru
datar~a. acestui vas în sec. VI-VII). Arheologul clujean dr. Mircea Rusu exprima
o op1me asemănătoare. Cercetări ulterioare confirmă datarea vasului într-o perioadă mai tirzie în raport cu contextul roman în care a fost descoperit.
'" Periegheze intreprinse sistematic în zona de interes a şantierului de către
autor împreună cu Gh. Lazarovici şi I. Dragomir.
_
H. Cu prilejul
săpăturilor pentru cercetarea locuinţei rustice romane de la
Caumţa de Sus, spre est, nord şi numai parţial spre vest au fost întreprinse
cîteva cercetări de teren.
'" Vezi I. Uzum, Crisia, 1974, p. 39.
12

https://biblioteca-digitala.ro

208

Ilie Uzum

succesive, ca şi a trei instalaţii de încălzire cu vetrele amplasate corespunetapelor refacerii locuinţelor, de fieC'are dată în alt ioc 15 .
Al doilea complex de locuire, notat B 2 a fost identificat la extremitatea
nordică a secţiunii S 19 , în caseta nr. 1, unde a suprapus un bordei neolitic16.
Semnalat parţial, la capătul estic al secţiunii S 2 tt complexul de locuire
numerotat Ba a fost urmărit şi integral cercetat în secţiunea S 22 • Partea
sudică a locuinţei B 3 se intersecta cu latura nordică a unui alt complex
de locuire notat a4, delimitat şi dezvelit prin caseta nr. 1 a secţiunii S22.
Cea de-a doua campanie arheologică a anului 1974 desfăşurată în lunile
august-septembrie, s-a încheiat cu semnalarea şi dezvelirea a încă două
complexe de locuire, contemporane cu cele mai sus menţionate şi numerotate în ordine B 5 şi B6. Locuinţa - bordei B5 , a fost identificată în dreptul
carourilor a - c din secţiunea Ş 23 , unde pentru delimitare a fost deschisă
caseta nr. 1.
La rîndul său, locuinţa B6 a fost investigată în secţiunile S 25 şi S 26 , în
dreptul carourilor 1-3 fiind amplasată deasupra unei gropi romane de
mari dimensiuni pe care o suprapune, doar parţial.
Săpăturile executate în anul 1975 au dus la identificarea şi delimitarea
altor trei complexe de locuire prefeudale bordeiele B 7 , B8 şi o groapă cu
dimensiuni destul de mari, notată B 9 •
Locuinţa-bordei B 7 a fost delimitată în secţiunea S 28 caseta 1, deschisă
în caroul 8, pe latura de vest a aceleiaşi secţiuni. Ea suprapune groapa romană de mari dimensiuni, despre care am mai amintit. La rîndul său şi
complexul de locuire B8 , suprapunea groapa respectivă, el fiind descoperit
în zona dinrtre secţiunile S 28 şi Sa 1, în caroul 6, respectiv în oaroul 1. In
partea de sud vest această locuinţă se intersecta cu o altă groapă de formă
ovoidală, notată B 9 (delimitată în secţiunea Satt caroul 1) care, după materialul ceramic descoperit, pare că reprezintă un complex arheologic mai
timpuriu chiar <lecit cele prezentate pînă acum.
In vara anului 1976 a fost întreprinsă ultima campanie de săpături sistematice pentru cercetarea aşezării vechi româneşti de la Căuniţa de Sus.
De data aceasta, în zona situată spre vest de construcţia romană cu ziduri,
săpăturile au pus în evidenţă existenţa a două complexe de locuire prefeudale diferite ca tip: o locuinţă-bordei, notată în plan B 10 şi singura, pînă
acum, locuinţă de suprafaţă, cu formă dreptunghiulară, identificată în cuprinsul aşezării şi notată Platforma 11.
Materialul arheologic, în special ceramică din secolul VIII, descoperit şi
în zona situată la est de ferma romană ca şi la vest, ne determină să considerăm că aşezarea veche românească s-a extins şi de-o parte şi de cealaltă a fermei romane, ocupînd o poziţie centrală pe terasă. Asemenea posibilitate se pare că a fost confirmată şi prin rezultatele unor sondaje şi
săpături de salvare întreprinse în vara anului 1981, în spaţiul cuprins intre
vechiul drum al Gornii şi malul stîng al Dunării1 7 • Intervenţia urgentă inzător

iu f(Jidem, p. 40, cu observaţia că revenim asupra termenului semibordei, folosit iniţial, numerotînd şi complexul de locuire respectiv, mai puţin adîncit,
drept locuinţă de tip bordei B 2•
"' Sondajul a fost realizat de către arheologul D. Ţeicu de la MJIR.
18
Incă din 1973 în zona complexului B 2 e semnalată o vatră de foc amenajată cu ţigle romane, iar în anul următor a apărut o situaţie asemănătoare şi în
complexul de locuire B 5 •
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treprinsă atunci pe un perimetru puternic deranjat de excavaţii pentru
şosea, a reuşit să identifice un cuptor construit din pietre şi cărămizi romane - situaţie întîlnită în aşezare şi cu ocazia cercetărilor din anii anteriori18 - care, foarte probabil, aparţinea unui complex de locuire adîncit, de tip bordei. Din cauza distrugerilor, conturul, forma şi dimensiunile
acestei locuinţe din sec. al VIII-lea, nu au putut fi delimitate şi stabilite

cu precizie19 •

II. DESCRIEREA COMPLEXELOR ARHEOLOGICE
Desigur, din cauza faptului că rezultatele primelor cercetări în aşezarea
descoperită la Căuniţa de Sus au fost prezentate şi publicate în anii trecuţi nu mai insistăm în mod deosebit asupra primelor patru complexe de
locuire semnalate, ci intervenim doar cu precizările sau cu lămuririle suplimentare ce se impun.
A. COMPLEXELE DE LOCUIRE

Bordeiul B 1 cunoaşte trei faze succesive de refacere. Fazei mai vechi de
locuire îi corespunde forma rectangulară şi dimensiunile maxime ale complexului: 3,75X3,60 m, adîncindu-se în sol pînă la 1-1,10 m în raport cu
nivelul de călcare al epocii respective.
In colţul de nord-est era prevăzut cu o instalaţie de foc, ce s-a găsit
într-un stadiu foarte precar de conservare şi prăbuşită în cea mai mare
parte. Acest cuptor de tipul pietrar avea dimensiunile vetrei de 1X1,25 m.
Pe vatră s-a găsit un strat de cenuşă gros de 3-4 cm. Sub un strat de lipitură argiloasă cu grosimea de 7-8 mm, care acoperea podina bordeiului,
a fost găsit un vas de ceramică în stare fragmentară, de culoare neagră,
lucrat cu mina şi care reprezintă cea mai timpurie faţă de locuire a bordeiului. Aparţinător, de asemenea, primului nivel de funcţionare au fost gă
site cîteva gropi de stîlpi care, se pare că serveau pentru sprijinirea acoperişului.
După o viitură puternică, cînd torenţii fortnaţi pe panta de sud a DeaCăuniţa au umplut bordeiul, într-un timp extrem de scurt, poate de
1-2 ani de la amenajarea iniţială, înregistrăm a doua fază de refacere.

lului

în această fază bordeiul tinde spre o formă patrulateră cu colţurile puternic rotunjite avînd dimensiunile de 3,50X3,60 m, iar podeaua adîncindu-se
pînă la 0,75 m faţă de nivelul de călcare. De această dată instalaţia pentru
foc a fost amenajată prin cuptorire, în peretele estic2°. Este vorba, fără
îndoială, despre un cuptor de copt pîine, prevăzut cu o calotă de formă
semisferică, avînd diametrul de 0,80 m. Cea mai recentă fază de săpare a
complexului, corespunzătoare ultimei sale perioade de funcţionare, se caracterizează prin reducerea şi mai mult a dimensiunilor, pînă la 3 X 2,60 m.
Reducerea corespunzătoare şi a adîncimii sale îi conferă, mai mult, aspec19

Cf.

Şantierul

arheologic Gornea, iulie 1981, raport manuscris

MJIR.
28

Vezi I. Uzum, Crisia, 1974, p. 39-42

şi

p. 47-51.
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tul unei locuinţe de suprafaţă cu podeaua adîncită, fenomen pe care.:.} întîlnim şi în alte părţi. Deşi, în general, planul bordeiului prezintă o formă
rectangulară, în colţul de nord-est se observă o prelungire unde peretele
urcă pînă la nivelul de călcare. Este foarte probabil să fie aici o intrare cu
gîrlici, avînd o lungime de 1 m şi lăţimea de 0,75 m. în colţul de sud-est
se află răspîndită o grupare de pietre de rîu care este posibil să fi aparţinut
unei vetre sau chiar unui cuptor de tip pietrar, prăbuşit 2 1.
Bordeiul B2 • Întrucît a fost sapoat doar parţial este destul de greu să
precizăm forma şi chiar dimensiunile sale, atît cît a fost săpat, el măsurînd
doar 2,60X1,40 m. Ca formă este posibil să fi fost rectangular sau uşor
oval, avînd fundul uşor albiat şi săpat la o adîncime destul de mică de
0,35-0,40 m 22 • în apropierea acestui complex s-a observat existenţa unui
pavaj sau paviment din cărămizi romane care pot sugera refolosirea în
perioada prefeudală, a respectivelor materiale de construcţie, pentru amenajarea unei instalaţii de foc, o vatră deschisă, cum pare să ne indice şi
arsura găsită deasupra.
Bordeiul B 3 • Identificat şi delimitat la o adîncime destul de mică, motiv
pentru care şi instalaţia sa de foc se prezenta puternic distrusă, se deosebeşte ca tip şi concepţie de celelalte complexe. Mai întîi este posibil ca
această locuinţă să fi fost compusă din două încăperi. Prima încăpere se
situa în faţa cuptorului şi avea formă rotundă, cu diametrul de 2 m fiind
săpată în pămînt pînă la adîncimea de 0,90-1,10 m, desigur spre a uşura
accesul la gura cuptorului care pătrunde sub nivelul antic de călcare. Spre
răsărit, se afla a doua încăpere a bordeiului, de formă ovală, uşor alungită,
cu dimensiunile de 2,50X1,80 m. ln mijlocul acestei încăperi s-a găsit
groapa stîlpului care susţinuse acoperişul2 3 .
Bordeiul B 4 • Se află în vecinătatea complexului de locuire B9 , cu care
se intersectează cu latura nordică, fără a se putea preciza relaţia cronologică dintre cele două locuinţe. De formă rectangulară cu axele de 2,30 X
!X2,80 m, cel de-al patrulea complex prefeudal are colţurile puternic rotunjite şi fundul albiat24 • Cu excepţia unor pietre de rîu, care par a fi că
zute după începerea umplerii gropii bordeiului, nici în interior şi nici în·
apropierea sa nu au fost identificate urmele vreunei instalaţii pentru foc:
petrar, cuptor de copt etc.
Bordeiul B5 . De formă uşor ovoidală spre nord prezintă o curbură mai
accentuată. Acest complex are dimensiunile relativ mici, de 2,40X1,30 m.
Axa lungă are orientarea pe direcţie est-vest, iar fundul de formă dreaptă
se găseşte la 0,70 m adîncime în raport cu suprafaţa solului.
Bordeiul B6 • Reprezintă cel mai mare complex de locuire identificat
şi cercetat pînă în prezent în aşezarea veche românească de la Căuniţa de
Sus. De formă rectangulară, cu laturile de 4,50 X 3,25 m şi axele de 4 X 3 m,
locuinţa are axa lungă orientată pe direcţia NE-SV. în trei dintre colţu
rile acestei locuinţe - la nord, sud şi est - au fost semnalate şi dezvelite
trei instalaţii de foc, care apar la adîncimea de 0,30-0,35 m. ln colţul de
vest şi de-a lungul laturii de sud-vest au fost găsite mai multe pietre de
rîu, dispuse însă fără vreo ordine anume.
•

1

22

23
24

Ibidem, Crisia, 1974, p. 40.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 41.
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Bordeiul B7 • Are forma rectangulară cu colţurile puternic rotunjite şi
cu dimensiunile de 2, 70X1,80 X 0,55 m. Axa lungă a locuinţei este orientată
pe direcţia NV-SE.
Bordeiul B8 • Are dimensiunile destul de reduse 1,90X1,50 X 0,50 m. De
forma rectangulară, uşor alungită şi cu colţurile rotunjite şi acest complex
are axa lungă orientată pe direcţia NV-SE. Spre sud-vest, locuinţa intersectează un alt complex de locuire prefeudal.
Bordeiul B 9 . Considerat iniţial o groapă, apare ca un complex de locuire
separat de bordeiul B8 • Dimensiunile sale sînt de 1,60X1,25 X 0,40 m.
Groapa locuinţei are forma ovoidală cu vîrful îndreptat spre sud, iar axa
lungă fiind orientată pe direcţia nord-sud.
Bordeiul B 10 • A fost identificat în ultima campanie, organizată în anul
1976. Fiind săpat într-un sol de aceeaşi nuanţă şi din aceeaşi vreme, dimensiunile sale exacte, pot fi numai cu greu presupuse între 4,2 X 2,3 X
X0,15 m, totul cu o aproximaţie de 15-25 cm. Dimensiunile respective
delimitează, de fapt, numai umplerea gropii complexului, conturul său
fiind urmărit mai uşor doar pe direcţia în care a fost tăiat de colţul unei
instalaţii romane de foc.
Platforma 11 • Este formată din ţigle şi pietre dispuse într-o alcătuire
dreptunghiulară, cu dimensiunile aproximative de 4,2 X 2,35 m şi grosimea de 0,15 m. Materialele arheologice găsite pe suprafaţa acestui pavaj
dovedesc că poate fi vorba despre vestigiile unei locuinţe de suprafaţă,
singura de acest tip, după cum am mai arătat, identificată în vechea aşe.;.:
zare românească de la Căuniţa de Sus.
'·
1. Tipul de aşezare şi de locuinţă
a)

Aşezarea

veche

românească

Săpăturile arheologice au dovedit că în raport cu ferma romană de
Căuniţa de Sus 25 , locuirea veche românească ocupa un anumit spaţiu

la
în

partea centrală a terasei, întinzîndu-se atît spre est, cit şi spre vest şi,
foarte probabil spre sud, de respectivul obiectiv.
Ţinînd seama de rezultatele perieghezelor întreprinse în acel sector şi
avînd în vedere suprafaţa de unde provin cele mai multe fragmente de
ceramică prefeudală, constatăm că pe teren se conturează un perimetru
cu lungimea de cca 400 m şi lăţimea de 100-120 m, unde poate fi locali-.
zată vatra aşezării vechi româneşti. Orientîndu-se potrivit reperelor şi criteriilor mai sus indicate, constatăm că cea mai mare densitate de locuire
prefeudală se afla la aproximativ 40-50 m spre nord şi nord-est de construcţia romană amintită.
Faptul că investigaţiile

arheologice n-au reuşit să epuizeze pînă în pre:zent nici 500;0 din presupusa suprafaţă pe care se situa vatra locuirii prefeudale, nu permite să precizăm tipul ei în funcţie de dispunerea locuinţelor, cum nu putem aprecia nici întinderea reală în secolele VII-VIIF 6 •.
2

N. Gudea, Cornea ... , p. 12-13.
că în prezent întreaga terasă inferioară, situată la sud de so~
seaua Moldova Nouă-Orşova a fost inundată de apele Lacului de acumulare
Porţile de Fier I. Spre vest de construcţia romană încă nu s-au intreprins săp[1turi arheologice sau sondaje pentru a verifica existenţa vestigiilor aşezăriii
prefeudale.
•
26 Semnalăm
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In stadiul actual al cercetărilor cele 11 complexe de locuire semnalate
la Căuniţa, indică în mod cert, doar existenţa unor unităţi de aşezare, formate din mici grupuri de locuinţe-bordeie, dispersate într-o anumită zonă
de pe terasa mijlocie a Dunării.
Ceea ce a fost posibil şi s-a constatat relativ uşor, pe baza materialului
arheologic găsit în complexe, sau în apropierea instalaţiilor de foc, ca şi
prin observaţiile stratigrafice directe, efectuate cu ocazia săpăturilor este
că s-au scos la lumină mărturiile existenţei unei aşezări vechi româneşti,
de tip rural, deschisă şi fără urme de întăritură sau fortificaţie. Locuitorii
acesteia, formau, neîndoielnic o mică comunitate de agricultori şi crescă
tori de vite, care se ocupau şi cu meşteşugurile, uneori îndeletnicindu-se,
sezonier, cu vînătoarea şi pescuitul.
b) Tipul de

locuinţă

Săpăturile arheologice
informaţii şi mărturii cu

executate la Căuniţa de Sus au adus numeroase
privire la tipul de locuinţă specific unei aşezări
autohtone din Clisura de Sus. De fapt, ele documentează existenţa, se pare,
concomitentă a două tipuri, am zice fundamentale de locuire: locuinţa
adîncită sau bordeiul şi locuinţa de suprafaţă (foarte probabil, ceva asemănător colibei sau stinelor de astăzi).
Referitor la bordei, tipul de locuinţă, dacă nu exclusiv fără îndoială cel
mai frecvent întilnit în aşezarea de la Căuniţa, remarcăm adîncimile foarte
diferite la care au fost săpate şi amenajate gropile celor 10 bordeie prezentate anterior, variabile între 0,35 şi 1,10 m. O asemenea situaţie întilnită şi cu ocazia cercetării altor aşezări, a fost de natură să determine în
literatura de specialitate, tendinţa de a diferenţia complexele de locuire
adîncite, ierarhizîndu-le în funcţie de dimensiunile gropilor, de adîncimea
lor. Astfel, locuinţele cu groapa săpată mai adînc ar corespunde tipului de
bordei, cele cu adîncime mai redusă - în jurul cotei de 0,50 m - fiind
denumite cu termenul impropriu de semibordei!.
Indiferent de adîncimea variabilă a respectivelor gropi, considerăm că
denumirea de bordei, adică locuinţa-bordei, reprezintă un termen cit se
poate de adecvat, spre a indica orice complex de locuire adîncit, raportat
fireşte la locuinţa de suprafaţă.
In aşezarea prefeudală de la Gornea, alături de bordeie, mai mult sau
mai puţin adîncite, cercetările arheologice au dovedit că au coexistat şi
locuinţe de suprafaţă. ln acest sens, credem că prezenţa platformei 11 reprezintă un argument foarte edificator. Identificată, doar în vara anului
1976, această platformă reprezintă de fapt resturile pavajului unei locuinţe
de suprafaţă. Ipoteza este dovedită şi prin materialele arheologice, găsite
pretutindeni pe suprafaţa pavajului, printre pietrele şi cărămizile dislocate.
Pentru secolul al VIII-lea semnalarea locuinţei de suprafaţă alături de
bordeiele aşezării vechi româneşti de la Căuniţa de Sus nu reprezintă o
situaţie singulară, de excepţie, pentru că analogii deja semnalate există şi
pe teritoriul Transilvaniei în aşezări contemporane cu aceea de la Gornea 27 •
"7 La Dăbîca (jud. Cluj), spre exemplu, există o situaţie similară care a apă
rut in incinta a IV-a - informaţie Gh. Lazarovici, participant la cercetările de la

Dăbîca.
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2. Planul complexelor de locuire

Din punct de vedere al formei, locuinţele aşezării de la Căuniţa de Sus
în trei grupe:
a) de formă rectangulară, rotunjite la colţuri, cum sînt complexele de
locuire notate B 1 , B 2 , B4 , B6 şi B7 • Reprezentative pentru această grupă
credem că sînt locuinţele adîncite Bi/1973 şi B6/1974, prevăzute cu mal
multe instalaţii pentru foc de acelaşi tip, sau diferite, corespunzătoare unor
faze de reconstrucţie a bordeielor respective.
Din punct de vedere planimetric, în această grupă poate fi încadrată
şi locuinţa de suprafaţă amintită mai sus.
b) de formă ovală sînt complexele de locuire adîncite notate B5 , B8 , B 9
şi eventual, B 10/1976, al cărei plan exact este dificil de precizat, tocmai,
datorită solului în care a fost săpat.
c) a treia grupă a complexelor de locuire de formă circulară, oferă doar
exemplul singular al locuinţei notate B 3/1973, compusă din două încăperi.
Cu excepţia locuinţei B2/1973, a cărei amenajare s-a făcut cu orientarea
pe direcţia est-vest este important să subliniem că toate celelalte bordeie
au o orientare generală relativ constantă, pe direcţia nord-sud, sau cu
unele uşoare devieri ale axei spre nord-vest, sud-est.
încheind acest capitol precizăm că deşi săpăturile efectuate pînă acum,
n-au reuşit să lămurească pe deplin problemele şi detaliile tehnice legate
de construcţia complexelor de locuire, ele ne demonstrează că indiferent
de adîncimea lor, pereţii laterali şi podeaua erau albiate, iar acoperişul se
sprijinea pe stîlpi de lemn cum atestă gropile surprinse în centrul, dar
şi la marginea unor bordeie. De asemenea, remarcăm, că în majoritatea
locuinţelor cercetate n-au fost puse în evidenţă nici un fel de urme care să
dovedească podirea lor. ln acest sens există totuşi o excepţie semnalată în
cazul complexului B 1/1973, de unde provin mai multe fragmente de lipitură care puteau să aparţină unei podele de lut. 28

se

încadrează

B.

INSTALAŢIILE

PENTRU FOC (TIPURI DE CUPTOARE

ŞI

VETRE)

După cum s-a observat la majoritatea locuinţelor, în interior, pe Ulia
dintre laturi, sau într-un colţ, de regulă, opus intrării au fost amenajate
instalaţii pentru foc de diferite tipuri. 1n funcţie de aceste amenajări, cu
caracter utilitar-gospodăresc, locuinţele din secolul al VIII-lea, se clasifică
în: a) complexe de locuire cu instalaţie pentru foc şi b) complexe de locuire·
fără asemenea instalaţii.
In cazul primei categorii, a clasificării de mai sus, menţionăm şi existenţa unei variante, anume, locuinţele prevăzute cu instalaţie pentru foc·
şi cu o groapă mai adîncită, sau cu un spaţiu de acces, special amenajat
la gura cuptorului, cum s-a observat în complexele de locuire B2 şi B3 •
Cu privire la diferitele instalaţii pentru foc utilizate în contextul prefeudal de la Gornea, menţionăm că în stadiul actual al cercetărilor stabili-

•• I. Uzum, Crisia, 1974, p. 39. Semnalăm că sub un asemenea strat gros de·
cca. 1 cm s-a găsit un vas de ceramică de culoare neagră, lucrat cu mina, păstrat
în depozitul MJIR inv. nr. A 17 533 (Ml 903).
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rea exactă a formelor este extrem de dificilă. În majoritatea cazurilor, de
care ne ocupăm aici, asemenea instalaţii s-au găsit într-un stadiu avansat
de distrugere. La cele mai multe cuptoare, calota părea prăbuşită încă din
vechime, iar pietrele care alcătuiau pereţii laterali sau vatra, ori cele care
delimitau gura cuptorului s-au descoperit dislocate şi răsleţite pe întreg
perimetru gropii bordeielor.
Totuşi, dacă se are în vedere tehnica de construcţie a instalaţiilor pentru foc identificate, considerăm că se pot evidenţia următoarele categorii:
1) cuptoare-pietrar; 2) cuptoare amenajate în peretele bordeielor sau într-un bloc de pămînt cruţat (cuptorite sau cotlonite) 29 ; şi 3) vetrele simple
amenajate. Remarcăm însă că existenta acestor trei tipuri fundamentale de
instalaţii pentru foc la Căuniţa de Sus reprezintă, neîndoielnic, o preluare
9.irectă a moştenirii antichităţii, concretizată prin elemente tradiţionale
de cultură materială traco-dacică şi daco-romană, integrate fondului cultural local din perioada prefeudală. Atît instalaţiile de foc de la Gornea, cit
şi analogiile lor în descoperiri similare din spaţiul carpato-danubian asociate, fireşte, tipului de locuinţă folosit din vremuri străvechi, constituie
factori arheologici materiali, care dovedesc continuitatea prototipurilor
folosite de autohtoni, în aceeaşi regiune o perioadă de timp mai îndelungatăao. Pornind de la o realitate istorică de multă vreme atestată 31 , existenţa şi utilizarea elementelor de cultură materială primordiale, ca locuinţele cu instalaţiile şi dotările lor uzuale, gospodăreşti pe cuprinsul întregului spaţiu românesc, credem că nu mai poate fi pusă în legătură cu
prezenţa vreuneia dintre populaţiile semnalate, înainte sau după secolele
Z1I Acest tip de cuptor s-a păstrat în zonă, aproape fără modificări esenţiale,
din sec. VIII pînă în secolul al Xlll-lea fiind semnalat prin săpături arheologice
I~ Zomoniţe, Podul Păzărişte unde s-a găsit o adevărată baterie de cuptoare
---: şî la Ţărmuri. Foarte asemănătoare sînt şi cuptoarele descoperite în aşezarea
medievală de la Ilidia Săli$te, unde, în cadrul aşezării prefeudale este semnalat un complex de locuire adîncit, cu mai multe faze de refacere şi funcţionare,
fireşte şi cu instalatiile de foc corespunzătoare.
"" C. Preda, Materiale, 7, 1961, p. 261; Eugenia Zaharia, Săpăturile de lli
Dridu, Bucureşti, 1967, p. 20 (vetre); p. 52, fig. 29 şi 30 (pietrare); p. 56-76 (pentru cuptoarele decopt); p. 153 (originea cuptoarelor); Oct. Toropu, Romanitatea
tîrzie şi stră-românii în Dacia Traiană sud-carpatică (în continuare se va cita
Romanitatea tîrzie ... ), Craiova, 1976, p. 122-123; Dan Gh. Teodor, Teritoriul
est-carpatic în veacurile V-XI e.n. (în continuare cităm: Teritoriul est-carpatic ~ ·--), Iaşi, 1978, p. 74, 161, 183, fig. 2 şi 24; Maria Comşa, Cultura materială
veche românească (în continuare: Cultura materială ... ), Bucureşti, 1978, p. 37-40
şi 148; Idem, în File de istorie, Bucureşti, 1978, p. 111-115; Ligia Bîrzu, Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a popîorului român pe teritoriul fostei
J)acii (în continuare: Continuitatea creaţiei ... ), Bucureşti, 1979, p. 85; Dan. Gh.
Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi (în continuare:
Continuitatea populaţiei •.. ), Iaşi, 1984, p. 73-75, fig. 58 şi 71; M. Comşa, în
Hierasus, V, 1983, 1984, p. 147-155.
01
Construirea noilor fortificaţii de tip „quadriburgium" în perioada Tetrarhiei la Orşova-Gherna şi la Gornea-Novae-Superiores, repararea în sec.
IV e.n. a vechilor castre romane de la Pojejena şi Mehadia dar, mai ales, menţi
nerea zonei Clisurii dunărene sub controlul permanent al oştilor romano-bizantine
pînă la începutul sec. al VII-lea (anul 602) reprezintă dovezi care pot atesta conying~t<;>r romanitatea teritoriului. Cele 32 de aşezări din secolul IV şi mai Urzii,
1denhf1cate în sudul Banatului, documentează arheologic romanitatea locuitorilor
şi a culturii lor materiale; vezi în acest sens: E. laroslavschi, Gh. Lazarovici,
ActaMN, XV, p. 255-260. De asemenea mentionăm cele 30 de tezaure monetare
din perioada tîrzie a stăpînirii romane, provenite toate din regiunea la care ne
referim.
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VII-VIII, în imigrare prin teritoriile de la nordul Dunării, locuite, dintotdeauna, de români şi de înaintaşii lor3 2 •
1. Revenind asupra clasificării instalaţiilor pentru foc găsite la Căuniţa
de Sus, precizăm că din prima categorie, a cuptoarelor-pietrar, investigaţiile arheologice au scos la lwnină o singură instalaţie tipică. Ea corespunde complexului de locuire B 1 şi se datează în faza cea mai timpurie
de locuire a bordeiului. Cuptorul situat în colţul de nord-est al locuinţei
avea vatra amenajată din pietre cu axele măsurind 1X1,25 m. Vatra era
înconjurată de alte pietre legate între ele sau lipite cu lut care, se pare
formau pereţii laterali ai cuptorului. Pe vatră, într-un strat de cenuşă şi
cărbune s-au găsit cîteva fragmente de ceramică lucrate cu mîna. Instalaţii asemănătoare ca formă şi dimensiuni, au fost semnalate la Dăbîca
{jud. Cluj) cu ocazia cercetărilor din anul 1969 33 •
Un alt cuptor-pietrar, foarte probabil asemănător cu cel din bordeiul B 1 a fost găsit şi în bordeiul B4 , numai că dimensiunile şi forma acestuia sînt mai greu de precizat, dacă avem în vedere că vatra acoperită de
pietre nu era bine delimitară. Printre aceste pietre răspîndite pe o suprafaţă destul de mare şi care prezentau urme de arsură, s-au găsit cărbuni,
-cenuşă, fragmente ceramice şi oase. Este interesant să semnalăm aici că,
de fapt, în complexul de locuire se întîlnesc toate cele trei tipuri de instalaţii pentru foc, corespunzătoare celor trei faze succesive de refacere. Desigur, că în acest caz, se poate presupune că cele trei tipuri de cuptoare
n-au funcţionat concomitent şi se pot data diferit în funcţie de fazele
iuncţionării bordeiului.
2. A doua grupă de instalaţii pentru foc, a cuptoarelor săpate sau sco..,.
bite jn peretele bordeiului este tipul cel mai răspîndit în aşezarea de la
·Căuniţa de Sus. In general, cuptoarele pentru copt au o formă rotundă,
uneori uşor ovală. Dimensiunile lor sînt cuprinse între 1,10-1,50 m, fiind
destul de variabile. In mod obişnuit, asemenea cuptoare au fost săpate sau
scobite într-unul dintre pereţii bordeiului sau într-unul din colţuri. Uneori la gura cuptorului a fost amenajată o adîncitură care avea rostul să
faciliteze accesul atît pentru întreţinerea focului, cît şi pentru scoaterea
cenuşei. Primul cuptor de copt, cu calotă semisferică a fost semnalat în
~omplexul corespunzător celei de-a doua faze de locuire din bordeiul Bh
fiind săpat în peretele de est. Foarte bine păstrată această instalaţie avea
vatra de formă circulară cu diametrul de 1,10 m. Vatra era acoperită cu
o calotă semisferică înaltă de cca 0,40 m. Se pare, că după scobire peste
tot a fost aplicat un strat de lipitură cu lut. După cum se observă, de la
_gura cuptorului pornesc mai multe straturi de arsură sau lipituri succe"" Atît la Gornea, cit şi mai spre nord, pe teritoriul Ilidiei, cercetările arheologice atestă că aşezările prefeudale au fost întemeiate fie, suprapunînd vechi
aşezări daco-romane sau romano-bizantine, fie alături de acestea sau în imediata
lor apropiere. Descoperirea unui vîrf de săgeată cu trei „aripioare" şi peduncul,
considerate a fi „avarice" nu poate dovedi şi o prezenţă avarică sau neapăraţ
trecerea avarilor prin teritoriul respectiv, ci poate constitui o prezenţă întîmplă
toare care, în cel mai bun caz, atestă răspîndirea acestui tip de vîrf de săgeată
într-o anumită perioadă de timp; vezi şi Oct. Toropu, op. cit., p. 141, 148 şi
nota 742, care constată pentru acest tip de săgeată „avarică", existenţa unor prototipuri locale dacice şi romane.
"" In campania din anul 1969 de la Dăbîca, s-au cercetat două complexe rlc
locuire îngropate cu asemenea cuptoare. Informaţie de la colegul Gh. Lazarovici..descoperirea provenind din sectorul pe care l-a supravegheat.
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sive, care au îngroşat vatra cuptorului. O asemenea situaţie poate constitui
dovada unei folosiri îndelungate :ţi în consecinţă poate atesta o lungă perioadă de locuire.
Un cuptor asemănător ca tip, avînd vatra îngroşată, de asemenea, prin
lipituri succesive cu lut a fost descoperit în complexul de locuire B 3 • Spre
deosebire însă de cuptorul din complexul B 1 , acesta a fost săpat în partea
nordică a unei încăperi de formă circulară, amenajată, după cit se pare.
tocmai spre uşurarea accesului la cuptor. în legătură cu acest tip de cuptoare, către sfîrşitul campaniei din vara anului 1974, cu ocazia cercetării
bordeiului B5 semnalăm înregistrarea unei descoperiri destul de interesante
şi anume, cuptorul săpat în colţul nordic al complexului avea vatra construită în întregime din ţigle romane refolosite. Ţiglele romane, ca de
altfel şi cărămizile, erau se pare preferate datorită calităţilor refractare
deosebite pe care le posedă, înmagazinînd şi păstrînd căldura o perioadă
de timp mai îndelungată. O situaţie asemănătoare apare în continuarea
aceleaşi campanii cu ocazia cercetării complexului de locuire Ba, în care
s-au descoperit, nu mai puţin de trei cuptoare aparţinînd tipului la care
ne referim. Cuptorul notat Ci. cu dimensiunile de 1,35X1,40 m (în plan
se prezintă uşor oval) săpat in colţul de nord al bordeiului avea o calotă
semisferică înaltă de 0,40 m, iar vatra era de asemenea amenajată cu cără
mizi romane care-i sporeau coeficientul de refractabilitate calorică.
Cuptorul C2 , săpat în colţul de est al complexului Ba, avea dimensiunile
de 1,30X1,40 X 0,35 m. Vatra sa a fost făcută din pietre şi lipitură de lut.
La gura cuptorului s-au găsit cîteva lespezi de piatră amenajată anume
pentru a o proteja. A treia instalaţie pentru foc are formă circulară cu
diametrul vetrei de 1,25 m şi înălţimea mai redusă de numai 0,30 m. Vatra
sa a fost amenajată, direct în pămînt cu lipitură deasupra. La gura cuptorului au fost aşezate două lespezi de piatră.
ln toate cuptoarele cercetate s-au găsit cenuşă, cărbune, oase, foartepuţine fragmente ceramice şi cîteva pietre. Dar prezenţa a trei cuptoare,
în acelaşi complex de locuire, ridică credem noi problema duratei lor de
folosinţă sau, eventual a refolosirii lor. Ţinînd seama că dimensiunile complexului B6 sînt totuşi destul de reduse oferind o suprafaţă locuibilă relativ modestă, ce nu putea să reclame surse sporite de încălzire, iar, pe de
altă parte, avînd în vedere şi faptul că astfel de cuptoare simple erau folosite la pregătitul hranei, precum şi pentru coptul pîinii, nu considerăm a
fi fost necesară funcţionarea lor concomitentă.
ln sfîrşit, foarte probabil că o instalaţie pentru foc asemănătoare, contemporană cu cele amintite mai înainte a fost identificată şi cu ocazia sondajului din 1981, întreprins în partea de est a terasei de la Căuniţa. Este
semnificativ că şi în acest caz s-a constatat refolosirea cărămizilor romane
în structura cuptorului, la baza calotei care se ridica imediat deasupra
vetrei.
3. ln ce priveşte a treia categorie a vetrelor simple, săpăturile sistematice de la Căuniţa au reuşit să identifice pînă în prezent numai două instalaţii de acest tip. Ambele au fost puse în evidenţă cu ocazia reluării cercetărilor în anul 1973. Prima vatră scoasă la lumină aparţine complexului B 1
şi se datează în ultima fază de reamenajare a acestuia. Instalaţia pare
deosebit de simplă fiind reprezentată printr-o grupare din pietre de rîu,
cu urme de ardere, răspîndite în jurul şi deasupra unei adîncituri în pohttps://biblioteca-digitala.ro
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deaua din partea de sud-est a complexului de locuire. Pietrele aparţinînd
vetrei respective au fost răspîndite pe o suprafaţă cu lungimea de 1,50 m
şi lăţimea 0,50 m, sugerînd o posibilă formă ovală alungită a acestei instalaţii. Printre pietrele care, delimitau probabil vatra, se aflau fragmente
ceramice, oase şi, de asemenea, o importantă cantitate de cenuşă şi cărbune.
Mai interesantă pare a fi a doua vatră scoasă la lumină în timpul cercetării bordeiului B 2 • In aceeaşi casetă C 1 a secţiunii 8 19/1973, în care a fost
delimitată locuinţa respectivă dar, alături de ea s-a semnalat o instalaţie
pentru foc, care după dimensiuni, formă şi arsură se prezintă ca o vatră
simplă pavată însă cu cărămizi romane refolosite.
C. ALTE COMPLEXE ARHEOLOGICE

Finalizînd prezentarea complexelor arheologice delimitate cu ocazia
arheologice a aşezării prefeudale de la Gornea, ca şi problema
prezenţei sau refolosirii unor materiale romane în cuprinsul său, menţionăm in această parte descoperirea unei presupuse „gropi romane" în
anul 1973.
După deschiderea secţiunii 8 19 , între carourile 5-7 a fost semnalată o
groapă în care s-au găsit mai multe cuie şi piroane romane, fragmente ceramice, fragmente de la vase de sticlă şi un lănţişor de bronz, motiv pentru care a şi fost denwnită, şi înregistrată drept groapă, adică complex
arheologic din perioada stăpînirii romane. Intrucît complexul acesta intersectează unele bordeie şi gropi neolitice, pentru a se lămuri situaţia sa a
fost deschisă caseta C4 , cu dimensiunile de 3 X 6,25 m. Astfel, s-a constatat
că „groapa romană" cobora mai adînc decît nivelul la care s-au săpat complexele neolitice. Ea avea dimensiunile de cca 3,75X5,25 m şi cobora pînă
la 1,20 m adincime faţă de nivelul de călcare antic. Ceea ce a surprins
însă, în acest caz, cel mai mult, a fost faptul că tocmai pe fundul gropii
au apărut mai multe fragmente de ceramică din perioada prefeudală. Or,
o asemenea situaţie ne determină a considera că în nici un fel această
groapă nu poate fi romană, ci a fost săpată mult mai tirziu, într-o perioadă
contemporană cu ultimele fragmente ceramice descoperite. Rostul, sau
motivele care au determinat săparea gropii nu pot fi precizate, dar este
foarte clar că ea nu a fost amenajată de către vechii locuitori români din
zonă spre a le folosi drept locuinţă.
cercetării

III. PREZENTAREA MATERIALULUI ARHEOLOGIC DESCOPERIT
Ca urmare a săpăturilor desfăşurate patru ani consecutiv - între 19731976 - a fost recuperat un inventar arheologic destul de bogat, de o anumită varietate şi constituit din: ceramică, unelte de os, obiecte de metal
din fier, bronz şi argint, obiecte de lut şi diverse materiale sau obiecte
arheologice de epocă romană.
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A. CERAMICA

Nici aşezarea veche de la Gornea C'ăuniţa de Sus, ca toate celelalte aşe
medievale cercetate în sud-vestul României, sau în alte părţi de pe
cuprinsul spaţiului carpato-danubian, nu face excepţie de la regula, după
care, ceramica se impune drept categoria reprezentativă, atît ca varietate
de tipuri şi forme, cît mai ales, din punct de vedere cantitativ. De altfel,
în complexele de locuire prefeudale, ponderea ceramicii devine uneori totală, ea reprezentînd cîteodată singurul produs din inventarul mobil al
zări

locuinţei.

1. Factura ceramicii
După o primă analiză amănunţită, se poate aprecia că majoritatea ceram,icii descoperite la Căuniţa este de factură şi tehnică bună, superioară,
deosebindu-se de cea din alte zone, probabil că şi datorită resimţirii unor
puternice influenţe sud-dunărene, bizantine. Pasta din care au fost lucrate
vasele este amestecată cu nisip şi destul de fin, pe lingă acesta folosindu-se ca degresanţi paietele de mica şi cioburile pisate, numai rareori s-au
observat şi pietricele în compoziţia sa. Netezirea pereţilor, în special cea
exterioară este remarcabilă, la această finisare procedîndu-se cu multă
grijă şi îndemînare. La rîndul ei, arderea ceramicii este de o calitate superioară, aşa cum se poate constata în cazul vaselor cu pereţii mai subţiri şi;
destul de slabă la vasele mai grosiere, pentru care motiv acestea şi prezintă
o culoare gălbuie.
Din punct de vedere al destinaţiei vaselor sau al folosinţei lor, se impune, într-o proporţie covîrşitoare, ceramica de uz comun, dar nu lipseşte
nici o categorie de ceramică mai luxoasă, de tipuri şi forme provenite, se
pare, din importuri ca urmare a contactelor strînse păstrate cu lumea bi..,
zantină de la sudul Dunării (remarcăm în acest sens unele fragmente ceramice provenite din complexele B1 şi B2).
Din punct de vedere al facturii ceramica locală, de uz comun, poate fi
împărţită în două categorii principale: a) ceramica lucrată la roată rapidă,
care predomină cantitativ inventarul ceramic al locuinţelor; b) ceramica
lucrată cu mina, a cărei proporţie este cu mult mai redusă, dacă se are în
vedere şi faptul că au fost identificate o serie de vase, lucrate de fapt la
roată şi doar apoi netezite cu mîna.
Indiferent de tehnica în care a fost lucrată, aceeaşi ceramică uzuală se
împarte după culoare în alte patru categorii: a) vase de culoare neagră
care apar fragmentar aproape în toate complexele; b) vase de culoare
brună care sînt şi mai frecvente decît cele de culoare neagră; c) ceramică
cenuşie, semnalată într-o proporţie destul de redusă, doar prin cîteva
fragmente descoperite în complexele Bi1973, B5 şi B6 din 1974; în sfîrşit,
d) vasele de culoare cărămizie de calitate mai slabă, lucrate de obicei, cu
mîna.
Desigur, pe lîngă principalele categorii enumerate se disting şi alte cîteva subcategorii, care ilustrează diferite nuanţe de culoare intermediare:
neagră-cenuşie, brun-negricioasă, brun-cărămizie etc.
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Considerăm că o atenţie deosebită trebuie acordată categoriei ceracenuşii care reprezintă, un element timpuriu de tradiţie autohtonă
daco-romană, prezenţa ei fiind caracteristică, îndeosebi, secolelor VI-VII
cum este serrmalată ca atare şi pe teritoriul Transilvaniei, în cimitirul de
la Noşlac 34 . Contemporane cu aceasta sînt probabil şi fragmentele ceramice cenuşii, lucrate la roata rapidă, dintr-o pastă fină, găsite la Pescari
în dreptul Km 92, la Jupalnic în apropierea Orşovei, la Gura Văii şi în
alte cîteva locuri35, dar, mai cu seamă, în aşezarea prefeudală identificată"
în imediata apropiere sudică a înălţimii Urnea", de pe insula Decebal,
situată în faţa localităţii Moldova Nouă3 6 •

micii

Descoperirile ocazionate de periegheza din aprilie 1961, în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei Porţile de Fier, din sudul Banatului37, au continuat prin cercetările întreprinse în anul 1967 la Eşelniţa
lingă Orşova, unde au dus la semnalarea unui bordei din secolul VIII3 8 • Din
acest complex prefeudal, alături de „numeroase fragmente ceramice decorate cu linii în val şi orizontale provenind de la vase lucrate la roată" 39 , a
căror tradiţie autohtonă este evidentă, s-au scos la iveală şi fragmente de
ceramică lucrate la roată, din pastă de culoare cenuşie, analoage celor de
la Gornea-Căuniţa de Sus40 • Aproximativ două secole mai tîrziu, existenţa ceramicii cenuşii în aşezările de la începutul feudalismului timpuriu
din sudul Banatului, nu mai este semnalată. Chiar într-o aşezare cercetată,
în imediată apropiere, la Gornea - Zomoniţe 41 , care continuă - în spaţiu şi timp - evoluţia ceramicii de la Căuniţa de Sus, specia de ceramică
cenuşie, de care discutăm, va dispare din complexele de locuire ce datează din secolele IX-XI-lea. Remarcăm însă, că pentru aceeaşi perioadă, cercetările arheologice atestă şi dispariţia altei categorii, a ceramicii de culoare neagră, din complexele de la Zomonite sau, înlocuirea ei,
cu ceramica de culoare brună care a fost semnalată şi anterior în asociere,
de regulă, cu celelalte categorii.
2. Ornamentarea ceramicii
In general, constatăm că motivele care decorează ceramica veche romârealizate prin tehnica inciziei cu un vîrf, cu beţi
pieptene special, în pasta crudă. Decorul astfel
executat se compune din linii orizontale şi în val incizate, singulare sau
în benzi, ori asociate în diferite combinaţii dintre acestea, dispuse fie pe
nească de la Gornea sînt
şorul ascuţit sau cu un

34

M. Rusu, Dacia, VI, 1962, p. 272, fig. 2/5.
D. Tudor şi colab. SCIV, 16, 2, 1965, p. 401.
38 Ibidem.
a1 Jbidem, p. 395-402.
3

'

"li C. S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., Comunicări, Seria arheologică, IV, Craiova, 1968, p. 43-46.
39 Ibidem, p. 45.
4
u In anul 1967, arheologul Marin Nica din Craiova, identifică la Eşelniţa
lingă Orşova, un complex de locuire cu ceramică lucrată la roată, din pastă
cenuşie. Materialul a fost predat la Institutul de istorie din Craiova. Informaţii
de la Gh. Lazarovici.
41
I. Uzum, Banatica, VII, 1983, p. 256-259.
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partea superioară a vaselor, fie pe întreg corpul lor4 2 • Din punct de vedere
tipologic, inţelegind prin aceasta motivul sau asocierea motivelor folosite.
distingem următoarele categorii caracteristice de ornamente: a) linie orizontală simplă incizată, mai subţire sau mai lată; b) linii orizontale paralele incizate, dispuse sub buză; c) benzi alcătuite din linii drepte, paralele, dispuse orizontal; d) linie vălurită sau sinuasă, dispusă pe umărul vasului; e) benzi de linii în val, paralele, plasate orizontal; f) benzi de linii
vălurite care formează „ochiuri" sau linii rupte, care se întretaie; g) benzi
orizontale de linii drepte paralele asociate cu benzi vălurite, dispuse succesiv sau alternativ pe corpul vasului.
După felul în care a fost realizat valul, acesta poate fi: a) val rupt;
b) val înalt şi c) val scund sau regulat.
Pe lingă ornamentarea vaselor este interesant să semnalăm, că în interiorul complexului B5 a fost scoasă la iveală şi o pecete de lut, folosită
pentru ştampilarea ceramicii. Ca formă, această pecete se apropie de cele
identificate în cuprinsul aşezării de la Gornea-Ţărrnuri (în complexele B 1
şi B 2 cercetate în anul 1969), care provin, însă, din medii mai tîrzii 43 • Prezenţa unei peceţi pentru ştampilarea ceramicii, în mediul prefeudal nu reprezintă o noutate pentru această perioadă, ea constituind un element de
origine şi tradiţie romană care generalizindu-se în Europa, cu începere din
secolul al VIII-lea, va fi semnalat frecvent in numeroase descoperiri de
pe întreg teritoriul României, identificindu-se prin mărcile de olar aplicate pe fundul vaselor4 4•

3. Formele
Vasele, destul de puţine la număr şi fragmentele intregibile, provenitedin interiorul complexelor de la Căuniţa se clasifică, în funcţie de forma
corpului, a gîtului şi de profilul buzei, în patru categorii:
I. Vase cu corp alungit şi gît oblic;
II. Vase cu corpul scurt şi gît scurt. După forma buzei la această categorie apar două variante: a) vasele cu buze profilată; b) vase cu buză triunghiulară.

III. Vase cu corp alungit şi puţin curbat, care prezintă, de asemenea„
variante: a) vase cu buză răsfrîntă; b) vase cu buza oblică.
IV. Vase pîntecoase cu gitul scurt.
A vînd în vedere destinaţia acestei ceramici locale de uz comun, indiferent de faptul că a fost lucrată cu mina, la roată rapidă sau la roată înceată, corespunzător celor patru categorii tipologice enumerate mai sus„

două

4 < O tehnică de ornamentare şi dispunere identică a motivelor incizate s-a
intilnit şi pe ceramica descoperită în aşezarea prefeudală de la Ilidia-Sălişte;
vezi în a('CSt sens: I. Uzum, RMMIA, 2, 1988, p. 43-44, fig. 2, 3.
'" Ve:d I. Uzum, Banatica, IV, 1977, p. 220, fig. 1/1-2.
„ Eugenia Zaharia, Dridu .. ., Bucureşti, 1967, p. 90-93; Idem, Populaţia românească din Transilvania în secolele VII-VIII (în continmue: Populaţia românească ... ), Bucureşti, 1977, p. 63, 69 şi fig. 14/2-2 a; P. Diaconu, Capidava, voi. I,
Bucureşti, 1958, p. 215-226; Idem, Păcuiul lui Soare, voi. I, Bucureşti, 1972, p. 131136; Oct. Toropu, op. cit., p. 171, cu notele 852 şi 853; M. Comşa, Cultura materială ... , p. 94-97 şi fig. 87.
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prezintă

o varietate destul de redusă de forme pe care încercăm să le indiprintr-o terminologie cît mai adecvată:
a) Vasul borcan - pare a fi o formă comună şi larg răspîndită în toate
•complexele de locuire. In cadrul acestui tip se pot deosebi trei variante în
funcţie de profilul buzei: 1) borcanul cu corpul svelt, gît scurt şi buză
·evazată care se impune drept forma cea mai răspîndită; 2) a doua formă
-este reprezentată de un borcan piriform cu gît scurt şi buza arcuită; 3) în
sfîrşit, menţionăm borcanul cu gura largă, a cărui buză arcuită are muchia
widualizăm

dreaptă.

- se deosebeşte destul de greu de vasul borcan şi
este la fel de răspîndită ca şi acesta în complexele vechi
româneşti de la Gornea. În cadrul acestui tip se pot diferenţia trei variante de oale: oala globulară cu buza largă, e varianta cea mai răspîndită;
oala piriformă, care apare doar în trei dintre complexe 45 ; oala globulară,
lucrată de regulă, cu mîna, mai puţin frecventă în complexe.
Menţionăm însă că în zona complexului B 6 a fost găsită o toartă care
ne face să presupunem şi existenţa tipului de oală cu toartă, în cadrul
aşezării de la Căuniţa.
c) Castronul, se diferenţiază ca tip, destul de puţin de strachină. Amîndouă făcînd parte din categoria formelor ceramice mai puţin adînci. Săpă
turile au pus în evidenţă mai multe exemplare de castroane în complexele
B 3/1973, B 5 şi Bs/1974, ca şi de-a lungul secţiunii S 36 /1976. în general,
avînd corpul de formă tronconică, aceste vase diferă, în primul rind, prin
dimensiunile fundului al cărui diametru variază între 6-14 cm.
d) Strachina, oarecum asemănătoare cu castronul, se pare că această
formă în complexele cercetate la Căuniţa reprezintă o raritate. Singurul
exemplar descoperit pînă acum, provine din aşa-zisa „groapă romană" şi
este lucrat la roată rapidă, dintr-o pastă de foarte bună calitate, ceea ce
ne determină să presupunem că aparţine, mai degrabă, perioadei romane
tîrzii decît secolului al VIII-lea46 .
e) Ulciorul, ca formă de vas a fost pus în evidenţă numai în urma cercetării complexului de locuire B 2/1973. Cu această ocazie s-au găsit două
fragmente ale unui gît de ulcior, ornamentate cu linii incizate simple şi
In val, dispuse la distanţe egale 47 •
f) Amfora sau vasul amforoidal, formă de veche tradiţie romană este
atestată prin existenţa a două fragmente ceramice provenite, de asemenea,
din zona complexului B 2 , îndemnîndu-ne a-i căuta analogiile în lumea
romană bizantină sau romanică de la sudul Dunării.
Materialul ceramic, din cele 11 complexe de locuire, prezentat mai sus,
reflectă o remarcabilă unitate prin factură, forme şi ornamentare. Doar
materialul ceramic provenit din complexul B 2 se deosebeşte de restul prin
factura şi formele pe care le prezintă. Asocierea ceramicii negre cu ceramica cenuşie (caracteristică sec. VI-VII) şi cu aceea de culoare brună, prezenţa formelor de vase simple, fără gît înalt - cu excepţiile menţionate b) Oala

fără toartă

după constatăm

•• Este semnalată în locuinţele 13:?, B~ cercetate în 1973 şi în zona locuinţei
Bio cercetate în secţiunea 5 36 /1976.
•• O situaţie asemănătoare este semnalată la Gornea Zomoniţe, în zona complexului de locuire B 3 , unde apar numeroase fragmente ceramice din epoca romană care aparţin, însă unor tipuri de amfore şi amforidoane; vezi şi I. Uzum.,
Banatica, VII, 1983, p. 263, 289 şi fig. 23.
47
I. Uzum, Crisia, 1974, p. 40.
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ne determină să încadrăm materialul din acest complex la sfîrşitul secolului al VII-lea dar, mai ales, în prima jumătate a secolului al VIII-lea.
Este necesar, totodată să subliniem că, după formele identificate, tehnica în care este lucrată şi ornamentaţie - exclusivitatea folosirii liniilor
incizate orizontale sau în val, în diferite combinaţii - ceramica prefeudală de la Gornea reflectă o străveche origine autohtonă, reprezentînd mesajul peste veacuri al civilizaţiei daco-romane.
4. Ceramica de import

în cuprinsul aşezării, alături de ceramica locală uzuală au fost găsite
cîteva fragmente ce pun în evidenţă folosirea unor vase de ceramică ce
prezintă forme tipice de tradiţie daco-romană şi romano-bizantină. De asemenea, s-au descoperit şi unele fragmente aparţinînd categoriei, aşa-nu
mită, a ceramicii „de lux" smălţuită, de evidentă origine bizantină care,
par să fi ajuns în aşezarea prefeudală de la Gornea tot pe calea schimburilor comerciale cu lumea sud-dunăreană.
Prezenţa acestei ceramici smălţuite dobîndeşte în acest fel o semnificaţie deosebită, chiar dacă pînă în prezent ea este destul de sumar ilustrată, doar prin fragmentele de vase găsite în cuprinsul complexului de
locuire BJ1973 43 • Aşa cum se constată, fragmentele respective au fost lucrate la roată rapidă, dintr-o pastă de foarte bună calitate, arsă oxidant.
Unul dintre fragmente este acoperit cu smalţ de culoare brun-verzuie, iar
celălalt are culoare roşie-portocalie. Din păcate sărăcia acestui material
nu ne permite reconstituirea niciunei forme, făcînd deci, imposibilă practic, stabilirea tipului de vas căruia i-au aparţinut.
Provenind, de asemenea din schimburile cu lumea sud-dunăreană deci, este vorba iarăşi despre „importuri" - considerăm alte două vase de
care am mai amintit: o amforă sau un vas amforoidal, a cărui formă ne
este indicată de fragmentele găsite în complexul B 2 şi un castron, foarte
interesant, scos la lumină în complexul B 3 • Ne par deosebite, întrucît asemenea forme de vas reprezintă o tradiţie de origine romano-bizantină, însă,
este curios că ele au fost executate în aceeaşi tehnică ca majoritatea celorlalte vase de ceramică provenite din complexele de locuire. Situaţia
aceasta, mai mult decît eventualitatea unor importuri, ne determină să
reflectăm, dimpotrivă la persistenţa dacă nu chiar la preluarea directă a unor elemente de cultură materială din perioada tîrzie a stă
pînirii romane în regiunea Dunării de Jos apusene şi perpetuarea sau păs
trarea lor pînă la acest orizont cultural vechi românesc de la sfîrşitul veacului al Vii-lea şi începutul celui următor.
B. OBIECTE DE UZ CASNIC ŞI GOSPODARESC

In interiorul complexului de locuire pe vetrele, sau printre dărîmăturile
instalaţiilor pentru foc de alt tip, precum şi în stratul de cultură al aşe
zării au fost descoperite o serie de materiale arheologice lucrate din metal - bronz, argint şi fier - os, lut sau piatră, de natură să reflecte dife48

Ibidem.
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rite aspecte legate de ocupaţiile principale ale locuitorilor din perioada
prefeudală, ca şi de activităţile lor gospodăreşti cotidiene sau ocazion,ale.
Printre obiectele de uz casnic recuperate, includem mai întîi cuţitele.
acestea fiind tipul de unealtă obişnuită, casnică cel mai frecvent descoperite în aşezări şi locuinţe, utilizate la efectuarea unui mare număr de activităţi. Cuţitele sînt reprezentate la Căuniţa de Sus prin cinci exemplare
lucrate din fier, dintre care doar unul singur s-a păstrat în întregime, celelalte fiind găsite în stare fragmentară şi puternic oxidate. Lamele acestor
cuţite atît cit s-a păstrat din ele - au dimensiunile medii între
10-12 cm lungime şi 1,2 cm lăţime, prelungindu-se printr-un vîrf - un
fel de peduncul alungit - care se înfigea în mînerul făcut, probabil din
os, corn sau chiar din lemn.
_
Alături de aceste cuţite obişnuite cu lama dreaptă a fost găsit şi un
cuţit uşor curbat. Alt obiect din fier, de uz gospodăresc, a cărui prezenţă
în aşezare prezintă o semnificaţie specială este un cuţit cu lama curbă, asemănător cosoarelor din zilele noastre, însă ascuţit pe partea convexă 49 • Ca
unealtă - sau instrument gospodăresc - cosorul respectiv se putea utiliza.
atît pentru prelucrarea pieilor, cît şi la îngrijirea pomilor fructiferi sau a
viţei de vie, a căror cultivare în zona Văii Dunării, încă din perioada prefeudală nu poate fi exclusă.
Considerînd, deocamdată, epuizat inventarul uneltelor din metal nu încheiem fără a menţiona şi o foarfecă descoperită în interiorul complexului
de locuire B 4 - instrument din fier foarte asemănător foarfecelor pentru
tuns oile folosite pînă în zilele noastre 50 . Pentru foarfecele găsit la Gornea, semnalăm citeva analogii foarte bune în descoperiri înregistrate pe
teritoriul Transilvaniei, chiar dacă provin, acolo, din necropole prefeudale51. Consideră, că utilizarea acestui tip de foarfecă pentru tuns oile, atît
la Gornea cit şi în aşezările transilvănene, este dovedită odată în plus prin
constatarea că foarfecele descoperite în necropole proveneau, într-o majoritate, aproape absolută, din morminte de bărbaţi fiind folosite de către
aceştia şi desigur, în primul rînd, în scopuri gospodăreşti 52 .
Chiar dacă nu se integrează în categoria uneltelor de uz casnic, în finalul acestui capitol, menţionăm pentru importanţa lor în activitatea gospodărească cotidiană, un mare număr de cuie, piroane şi scoabe de fier,
găsite aproape în fiecare complex de locuire. In cadrul acestor descoperiri,
cele mai frecvente par a fi totuşi cuiele, avînd lungimea medie de 5-6 cm.
Asemenea cuie par a fi fost lucrate după tehnica covăciilor săteşti care
au funcţionat pînă în zilele noastre, avînd corpul în patru muchii, sau fiind
rotunjite şi prevăzute la capăt cu o floare mult lăţită, în comparaţie cu
produsele industriale de astăzi.
Tot din categoria obiectelor de uz gospodăresc face parte şi o cute, fă
cută dintr-o gresie de formă dreptunghiulară în secţiune, .avînd culoarea
cenuşiu-verzuie. Cutea provine din secţiunea 8 28 , caroul 1, în care a fost
delimitată groapa complexului de locuire B 7/1975. Instrumentul la care ne
4
~
~u

fig. 5.

S-a descoperit in complexul de locuire B 4 /! 1973 ; cf. I. Uzum, op. cit., p. 41.

Ibidem, MJIR, nr. inv. M/41/A 45026; vezi

~ 1 K. Horedt, Moreşti, Ed. Kriterion,
80/1, 8.
0
~ Ibidem, p. 193 şi nota 396.

şi

Bucureşti,

I. Uzum, Drobeta, 1980, p. 126,
1979, p. 193,
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referim era utilizat, fireşte, pentru ascuţirea uneltelor tăioase de metal şi
avea următoarele dimensiuni: lungimea - 13,5 cm; lăţimea - 4,5 cm, iar
grosimea era de 1,3 cm53.
Prezenţa unor fusaiole din lut ars în interiorul complexelor de locuire
atestă că în aşezarea de la Căuniţa de Sus se practica în mod curent foarte
vechiul meşteşug casnic al torsului şi probabil ţesutul Unii, după cum
ştampila de lut pentru marcarea ceramicii găsită într-un context asemănă
tor reprezintă o dovadă materială de netăgăduit a practicării - chiar la
scară strict locală a unui meşteşug la fel de vechi cum este olăritul.
în sfîrşit, amintim aici categoria uneltelor lucrate din os sau din coarne
de animale, reprezentate prin cîteva împungătoare de diferite dimensiuni
şi sule.
Cercetările arheologice efectuate în hotarul localităţii Gornea au vizat
şi obiective reprezentînd vestigii cu mult mai vechi decît cele identificate
la Căuniţa de Sus. Descoperirile semnalate cu acest prilej atestă că prelucrarea şi folosirea uneltelor din oase şi coarne de animale are în zonă
tradiţii foarte îndepărtate, asemenea îndeletniciri formînd o preocupare
permanentă a locuitorilor în toate timpurile 54 . Materia primă exista în
apropiere şi din abundenţă, realitate confirmată de un izvor literar romano-bizantin care referindu-se la teritoriul de astăzi al localităţii Gornea,
unde fusese edificată încă din epoca romană aşezarea portuară Novae Superiores, aduce mărturie că este „pămînt roman - situat pe malul stîng
al Dunării n.n. - potrivit de la natură pentru vînătoare şi călărie şi foarte
bogat în ape" 5 ~. Fireşte că, asemenea condiţii naturale optime, existente
într-o regiune depresionară şi deluroasă au putut să favorizeze şi creşte
rea animalelor domestice care, după mărturia oferită de materialul osteologic provenit din aşezare, constituie o îndeletnicire de bază a acestor locuitori, urmaşi direcţi ai daco-romanilor de odinioară. Datorită condiţiilor
favorabile menţionate, aşa cum confirmă şi analiza uneltelor din os găsite,
meşteşugarii specializaţi în prelucrarea acestui gen de materie primă le
stăteau la îndemînă, deopotrivă, oase de bovine, coarne de cerb sau de
căprior şi bour, sau alte oase de animale care se puteau alege, după dorinţă
şi necesităţi.

Desigur, numeroase exemplare de unelte „fabricate" din asemenea oase
de animale domestice, crescute în jurul locuinţelor, sau de la animelele
sălbatice vînate, s-au descoperit în număr mare şi în alte aşezări contemporane semnalate pe teritoriul Transilvaniei56 , al Olteniei57 , ca şi în alte
~3

Se păstrează la MJIR, inv. nr. M 585/A 22897.
•• Vezi Fl. Mogoşanu, SCIV, 21, 1970, 4, p. 531-538; şi cele două lucrări arheologice cu caracter monografic: Gh. Lazarovici, Cornea preistorie, Reşiţa, 1977,
p. 29-111; N. Gudea, Cornea. Aşezări din epoca romană şi romană tirzie, Reşiţa,
1977, p. 12-89 şi î2 figuri.
55 Vezi istoriograful bizantin Theophylactus Simocattes, cf. FHDR, II, 1970.
p. 545.
•ti K. Horedt, Moreşti, 1979, p. 212-220; Taf 49-50.
"' Oct. Toropu, op. cit., p. 180-182; Eugenia Zaharia, Dridu .. ., p. 19-44;
sînt menţionate obiecte şi unelte de os şi corn: tuburi, străpungătoare, fusaiole etc.
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părţi de pe teritoriul patriei noastre 58 , oferindu-ne o serie de analogii tipologice, pentru secolul al VIII-lea.

C.PODOABELE

Aproape în totalitatea lor, obiectele de podoabă la care ne referim în
ce urmează, au fost descoperite, încă din primul an de săpă
turi 5istematice întreprinse în aşezare. Dintre ele, fără îndoială, cea mai
importantă grupă e formată din cerceii descoperiţi în complexele de locuire B3 şi B4/1973 59• Deşi, foarte diferite ca formă, cele trei exemplare
de cercei, dataţi de la hotarul secolelor VII-VIII, aparţin categoriei podoabelor pentru cap şi pînă în prezent, reprezintă cei mai vechi cercei
medievali semnalaţi pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. ln acelaşi timp,
demonstrîndu-şi originea şi, foarte probabil, provenienţa din lumea bizantină, ei reprezintă o dovadă materială a continuităţii relaţiilor comerciale
şi culturale cu marele imperiu de la sudul Dunării, în ciuda unor situaţii
de criză economică şi socială şi a stărilor de puternice conflicte politicomilitare prin care trecea Bizanţul.
Cu tot numărul relativ redus al podoabelor, în vederea unei prezentări
sistematice, continuăm descrierea fiecărei piese în parte schiţînd aici catalogul acestor descoperiri.
1. Cercel cu capăt spiralic60 • Provine de la Cornea, punctul Căuniţa
de Sus. Piesa a fost descoperită în complexul de locuire B 3, delimitat în
secţiunea S 2 i/1973, caroul 1, adîncimea 0,70 m. Cercelul este făcut din
bronz prin ciocănire cu veriga lucrată dintr-o sîrmă îndoită circular şi
avînd capetele despărţite. Unul dintre capete a fost răsucit spiraliform şi
dezdoit ulterior. Diametrul verigii este de 1,5 cm, iar grosimea sîrmei de
0,3 cm. Obiectul de podoabă este datat în secolul VIII.
2. Cercel cu pandantiv stelat61 • Locul descoperirii este Gornea-Cău
niţa de Sus, în complexul de locuire B 4 , delimitat în caseta 1 a secţiunii
S 2J1973, la adîncimea de 1,20 m. Piesa executată din argint prin turnare
este compusă dintr-un pandantiv de formă semilunară prezentînd în partea
inferioară trei aplicaţii de formă triunghiulară, avînd în partea superioară,
într-o poziţie centrală o a patra aplicaţie de aceeaşi formă. Toate cele patru
aplicaţii triunghiulare au fost ornamentate cu fir răsucit filigranat. Capetele pandantivului sînt unite printr-o verigă din sîrmă de formă semi~ubcapitolul

circulară.

•~ M. Comşa, Cultura materială ... , p. 53-54 şi 58-59; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic ... , p. 77-78; Idem, Continuitatea populaţiei autohtone ... ,
p. 78-83 şi fig. 32-34.
~~ I. Uzum, Crisia, p. 40, 41.
• 0 MJIR nr. inv. A 37473; I. Uzum, Crisia, 1974, p. 39.:.....42, fig. 4/3; Comori
arheologice în regiunea Porţile de Fier (în continuare: Comori arheologice ... ),
catalog, Bucureşti, 1978, p. 249, cat. R 505; I. Uzum, Banatica, V, 1979, Abb. 3;
Idem, Drobeta, IV. 1980, p. 126, fig. 7; Comori de artă romnească (catalog), Bucureşti, 1980, p. XLIII, cat. 317.
1
•
MJIR, nr. inv. A 37472; I. Uzur, Crisia, 1974, fig. 4/2; Comori arheologice ... , p. 249, R 503; I. Uzum, Banatica, V, Abb. 5; Idem, Drobeta, 1980, p. 129,
fig. 9; Pentru analogii pe teritoriul Banatului vezi: D. Pîrvulescu, Ttbiscus, V,
Timişoara, 1978-1979, p. 223-231.
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3. Cercel de tip „lunulă" 62 • Are acelaşi loc de descoperire ca şi cercelul prezentat anterior. Piesa este lucrată din bronz turnat avînd un pandantiv de formă semilunară, ornamentat pe faţeta exterioară prin aplicaţii în filigran din fir de bronz. Veriga cercelului este executată, de asemenea, din sîrmă de bronz îndoită în fonnă semicirculară unind capetele
sernilunei. Această verigă porneşte din mijlocul unui brîu inelar, uşor reliefat, ce se poate distinge la fiecare extremitate a „lunulei".
4. Mărgea de lut 63 • A fost descoperită la Gornea-Căuniţa de Sus, în
secţiunea 8 22/1973, în care a fost cercetat şi complexul de locuire B4 • Modelată cu mîna din lut, ars reductor la cenuşiu, prezintă în spărtură o pastă
fină. De formă bitronconică, decorată cu linii în zig-zag, mărgeaua are în
zona mediană diametrul maxim de 32 mm.
5. Brăţară de fier fragmentară 64 • Descoperită la Gornea-Căuniţa de
Sus, în complexul de locuire B 11 carourile 19-21 ale secţiunii 8 19/1973,
adîncimea - 1,20 m. Cu toate că se păstrează doar un fragment cu lungimea de cca 8 cm, pare să fie vorba despre o podoabă pentru braţe, lucrată
din metal cu capetele despărţite. Deşi s-a păstrat numai unul dintre capete,
reprezentînd un cap de animal cu cioc de pasăre, ne pare foarte probabil
că şi celălalt capăt se termina printr-o reprezentare zoomorfă asemănă
toare.
6. Pandantiv de bronz65 • Unicul obiect de podoabă descoperit în anul
1974 provine de la Căuniţa de Sus, secţiunea 8 2:i/1974, caseta 1, caroul 1 şi
adîncimea de - 0,60 m. El a fost găsit în cuprinsul complexului de locuire
B5 • Acest pandantiv face desigur parte din categoria obiectelor de podoabă
care se atîrnau la gît, separat sau, în cadrul unui colier de mărgele. Este
executat dintr-o bandă de bronz avînd un capăt tăiat în formă triunghiulară, iar capătul opus era prevăzut cu un orificiu prin care, desigur, că se
petrecea un fir metalic, un şnur sau o sfoară. Pandantivul la care ne refe-rim reprezenta, pînă acum, singura piesă de podoabă găsită la Căuniţa de
Sus, inedită.
Avînd în vedere, în primul rînd cele două exemplare de cercei menţio
naţi în catalogul de mai sus, la poziţiile 2 şi 3, remarcăm că asemenea
podoabe ornamentate în tehnica granulării - cu pseudo-granule - şi a
filigranului, provin fie prin schimburi comerciale cu centrele de producţie şi comerciale din imperiu, fie că au fost lucrate în unele ateliere norddunărene66, găsindu-şi însă originea, tot în prototipuri bizantine care circulau în Balcani, încă din secolele VI-VII, de asemenea în spaţiul carpatodanubian, în Panonia, mai departe spre apus şi răsărit67 •
•• MJIR, nr. inv. 37471; I. Uzum, Crisia, 1974, fig. 4/1 a-b; Comori arheologice .. „ p. 250, R 504; I. Uzum, Banatica, V, Abb. 4; Idem, Drobeta, 1980, p. 129,
fig. 8; Comori de artd româneascd, 1980, p. XLIII/316; vezi şi D. Pîrvulescu,
op. cit.~ p. 225.
"" iv1JIR, nr. inv. 37466; I. Uzum, Crisia, 1974, p. 41; Comori arheologice ... ,
p. 250, R 506.
64 I. Uzum. Crisia, 1974, p. 40-41.
ti:i MJIR, nr. inv. A 14004.
"" Răzvan Teodorescu, Pagini de veche artd românească, Bucureşti, 1970,
p. 53-62; Oct. Toropu, op. cit., p. 187; R. Teodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1976, p. 24-25; St. Olteanu, Societatea românească la
cumpdnd de milenii (secolele VIII-XI), Bucureşti, 1983, p. 98-102
•• R. Teodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident, Bucureşti, 1974, p. 33-3.ţ; Ibidem,
Un mileniu de artd .. ., p. 34.
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părerilor după

aceeaşi sursă de inspiraţie bizantină explică de ce, pe o întinsă arie
geografică, numeroase obiecte de podoabă, lucrate din metale preţioase
sau din metale obişnuite - cupru, bronz, fier - erau aceleaşi de-a lungul
perioadei în care s-a dezvoltat arta prefeudalismului şi a feudalismului

care

timpuriu (cc. sec. VI-sec. XIII) 68 .
Datarea între secolele VII-IX a celor două tipuri de cercei este asigurată de mai multe analogii. Astfel, cercelul de argint cu pandantiv stelat
are, se pare, analogii foarte bune în cerceii de bronz descoperiţi la Horodiştea-Botoşani69; Izvoare-Neamţî 0 ; sau în cel de argint cu pandantiv,
compus din cinci triunghiuri ornamentate cu pseudo-granule, găsit la Vă
deni-Vaslui71. Alte analogii a căror datare în jurul anului 700 pare a fi
asigurată, se găsesc în cerceii descoperiţi la Cîmpia TurziF 2 şi la Proştea
Mare-Sibiu 73 .
Pentru cercelul cu pandantiv semilunar, de tip „lunulă" analogiile par
a fi şi mai numeroase şi, chiar destul de apropiate. Menţionăm aici doar
„lunulele" de argint şi bronz din tezaurul de la RăducănenF 4 ; lunula de
plumb de la Băiceni-Iaşi7 5 ; apoi alte variante de la Coteşti-IaşF 6 ; Noş
lac77; Teiuş-Alba 78 ; Coşovenii de Jos 79 ; Sălacea-Bihor 80 ; şi foarte aproape,
în colecţia Pongratz de la Muzeul Banatului din Timişoara81 . Există însă,
unele analogii în descoperiri ca cea de la Plia în Slovacia82 , sau în sudulDunării83. Pe lingă încadrarea cronologică menţionată, toate analogiile de·
mai sus indică provenienţa sud-dunăreană a exemplarelor de cercei, faptul
că au fost lucraţi în ateliere bizantine din cuprinsul Peninsulei Balcanice.
In cazul descoperirilor de la Gornea considerăm că existenţa unor importuri de ceramică bizantină vine să întărească aceeaşi origine bizantină a
podoabelor amintite.
Cercelul din bronz cu cap spiralic este dezdoit aşa că o tipologie este
mai greu de precizat. Considerăm că şi în acest caz, poate să existe un
1>11 Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile
V-XI e.n., (în continuare: Romanitatea carpato-dunăreană .. .), Iaşi, 1981,
p. 59-87.
ti~ Idem, SCIV, 21, 1970, 1, p. 109.
7
u I. Mitrea, Carpica, VI, 1973-1974, p. 61, 65-66, fig. 12/4.
71
G. Coman, SCIV, 20, 1969, 2, p. 301, fig. 16/2.
Tl K.
Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei, sec. IV-XIII, (în continuare: Contribuţii ... ), Bucureşti, 1958, p. 74, fig. 12/2-3.
73
Ibidem, p. 75, fig. 13/5.
74
Cf. Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic ... , p. 78, nota 67.
73 Ibidem, şi nota 71.
76 M. Comşa, RESEE, IX, 1971, 3, p. 381-382, fig. 1/8, tip II (datat sec. VII-

VIII).
77

M. Rusu, Dacia, VI, 1962, p. 272, fig. 2/5.
K. Horedt, Contribuţii, p. 74, fig. 12/18-19.
79 M. Com5a, RESEE, IX, 3, 1971, p. 378-379; Oct. Toropu, op. cit., p. 137.
"" N. Chidioşan, SCIV, 20, 1969, 4, p. 611-615; Dan Gh. Teoclor, Romanitatea
carpato-dunăreană .. ., p. 68, fig. 19/13.
til D. Pîrvulescu, op. cit., p. 224-225, fig. 1/1-2.
ti• A. Tocik, Slov Arh, XI, l, 1963, p. 155, fig. 40/1.
3
•
Se susţine originea bizantină sau bizantinoidă a cerceilor stelaţi şi semilunari sub influenţa atelierelor din Dalmaţia; in acest sens vezi M. Comşa,
RESEE, IX, 3, 1971, p. 385-390.
7ll

15°
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prototip sud-dunărean în mai multe descoperiri semnalate pe teritoriul
R. S. F. Jugoslavia, unde cercei asemănători, se pare că preced cerceii cu
unul din capete îndoit în forma literei „S"B 4•
D. ARMELE

în cuprinsul aşezării vechi româneşti de la Căuniţa de Sus, cel puţin
cit se cunoaşte pînă în prezent, armele reprezintă o raritate, numărul lor
cu totul infim, este ilustrat printr-un singur vîrf de săgeată în trei muchii, dispuse în unghi de 120° şi prevăzut cu peduncul pentru fixare. Exemplarul provine din secţiunea S 19 , caroul 19, adîncimea de - 0,60 m, fiind
descoperit în interiorul complexului de locuire B 1 /1973, în stratul de cultură corespunzător ultimei faze de locuire a acestuia 85 • Pentru asemenea
virfuri de săgeţi se pot cita cîteva analogii foarte bune, unele relativ apropiate, cum sînt cele din descoperirile semnalate la Celeiu, Padea şi Orlea
pe teritoriul Olteniei86 • Altele se găsesc în descoperiri din Transilvania, la
Moreşti, Căpuşul Mare, Cipău, Cluj-Cordoş, Lechinţa de Mureş şi OcniţaB7.

Două variante ale tipului de săgeată cu vîrful în trei muchii sînt menţionate şi în cadrul inventarului arheologic descoperit în aşezările prefeudale de la Bucov8 8• Dacă analogiile ce provin din Transilvania şi Oltenia
sînt datate mai timpuriu, din a doua jumătate a secolului al VI-lea şi din
secolul al VII-lea89, cele două vîrfuri de săgeţi de la Bucov au fost datate

diferit în secolul al VIII-lea şi din a doua jumătate a secolului al IX-lea90 •
Semnalăm, de asemenea, ca analogie care datează din secolele VI-VII,
virful de săgeată trimuchiată, găsit într-un bordei prefeudal cercetat în
perimetrul şantierului arheologic Bucureşti, sectorul Giuleşti-Crîngaşi 91 •
Alte analogii pentru vîrful de săgeată de la Gornea găsim pe teritoriul
Panonici la Cziko, Zavod, Kecskernet, şi Veszprem, publicate de J. Hampel9l!,
Pe baza acestor analogii, a observaţiilor cu privire la contextul cultural şi poziţia stratigrafică a complexului în care a fost descoperit vîrful de
săgeată, considerăm că el se poate data din a doua jumătate a secolului al
VII-lea pînă la mijlocul secolului următor, contribuind la încadrarea ero•• Du5ica Minie, Starinar, XIX, 1968, Beograd, 1969, p. 174; Slavenka Ercegovic-Pavlovic, Starinar, XXI, 1970, p. 49-51; Branko Marusic, Historia archaelogica, Pula, 1987, p. 103-125; Vojislav Jovanovi<!, Starinar, XXXVIII, 1987 (seri~
nouă), Beograd 1988, p. 130-132; J. Hampel, A Bronzkor emlekei Magyarhonban,
II, 1897, p. 305, nr. 9 a.
·
!Iii I. Uzum, Crisia, 1974, p. 40-41, şi notele 3, 4.
"" D. Tudor, Dacia, 7-8, 1951, p. 370, fig. 6 t: D. Tudor şi colab., Materiale,
7, 1961, p. 476-477, fig. 2, 10 (pentru virful de săgeată de la Celeiu); vezi şi Oct.
Toropu, op. cit., p. 139 şi pl. 19/5-8.
. ·.
• 1 K. Horedt, Moreşti, 1979, p. 191 şi nota 382 cu bibliografia
descoperirilor
din Transilvania.
"" M. Comşa, Cultura materială ..., p. 126-127, fig. 97/3-4.
"" K. Horedt, Moreşti, p. 191; Oct. Toropu, op. cit., p. 139 şi nota 737.
wu M. Comşa, Cultura materială ..., p. 126, şi notele 155-157.
~' Vlad Zirra, Margareta Tudor, Studii şi referate privind istoria României,
p. I, Bucureşti, 1954, p. 320.
·
·
"' J. Hampe!, A Bronzkor .. ., II, 1897, pi. CCVIII/M 86 - nr. 6-8; CCLT.V/
M 15 - nr. 3; CCLXXVI/4-5; p. 419, M 113, nr. 3-4; p. 472, nr. 5 a.
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a aşezării prefeudale de la Căuniţa de Sus. în acelaşi timp, obs-au executat cu intensitate, mai mulţi ani la
rînd, alte arme caracteristice perioadei prefeudale nu au fost descoperite.
De asemenea, din cadrul inventarului arheologic recuperat în aşezarea la
care ne referim, lipsesc cu desăvîrşire piesele de harnaşament şi scăriţele,
atît de frecvente şi reprezentative pentru activitatea desfăşurată potrivit
modului de viaţă al unor populaţii nomade sau seminomade cum erau cele
care au bîntuit spaţiul ponto-carpato-dunărean în epoca migraţiilor. Dimpotrivă, descoperirea singulară a unui vîrf de săgeată din fier cu trei muchii, pare mai degrabă o prezenţă întîmplătoare în aşezarea veche românească de la Gornea. O asemenea situaţie reflectă, de fapt, modul de viaţă
sedentar, caracterul paşnic, productiv al ocupaţiilor şi îndeletnicirilor specifice vechilor locuitori autohtoni care au alcătuit o mică comunitate rurală
pe malul Dunării. Din punct de vedere utilitar, o asemenea prezenţă se
poate eventual, lega de îndeletnicirea temporară sau ocazională, a vînării
cerbilor şi căpriorului în pădurile ce acopereau colinele din apropierea aşe
zării. O mărturie grăitoare, în acest sens, o constituie cantitatea de oseminte provenind de la speciile menţionate mai sus, evidenţiată cu ocazia
analizării eşantionului faunistic provenit din mai multe complexe de
locuire.
servăm că deşi cercetările

E. OBIECTE ŞI MATERIALE DE FACTURA ROMANA
Săpăturile sistematice pe terasa mijlocie de la Căuniţa de Sus au scos
la lumină o categorie de obiecte şi materiale care se deosebesc net de majoritatea inventarului arheologic recuperat prin faptul că, atît ca origine
cît şi ca factură sau ca formă, aparţin unor perioade mai vechi, legate de
stăpînirea romană şi romano-bizantină în zonă.
Remarcăm în primul rînd, fragmentele de ceramică romană şi romană
tîrzie găsite în zona complexului de locuire Bi. secţiunea 5 19/1973, carourile 19-23. Ceramica la care ne referim este de bună factură lucrată la
roată rapidă, de culoare roşie şi cenuşie. In aceeaşi secţiune, din caseta
C 4 s-au recuperat alte fragmente de ceramică, sigur romane tîrzii, datate
în secolele IV-V e.n. Alte două fragmente s-au găsit în zona locuinţei B 2 ,
unul dintre ele provine, fără dubii, de la o amforă. Din zona complexului
de locuire B 3 a fost recuperat un fragment de castron a cărui întregire
grafică demonstrează, fără tăgadă, prezenţa acestei forme de vas tipică
pentru epoca romană. O altă formă tipică de ceramică romană, o strachină
a fost întregită pe baza fragmentelor descoperite în umplutura presupusei
„gropi romane". Cîteva fragmente de ceramică romană, între ele şi unele
din categoria ceramicii cenuşii ştampilate au fost găsite în zona complexelor de locuire B 5 , B 6 şi B 7 , de asemenea în groapa romană săpată şi umplută în perioada prefeudală.
O altă categorie de materiale care aparţine epocii romane este reprezentată de fragmentele provenite de la vase de sticlă 'descoperite în umplutura mai sus amintitei gropi, ca şi în complexul B 3 , delimitat . în secţiu
nea S 22 ,, caseta Ci. caroul 4. Fragmentul din acest complex de locuire prefeudal; are o culoare alburie mată, prezentînd irizaţii colorate. El reprezin_tă
o buză de ·pahar sau văscior de sticlă avînd la gură diametrul aproximativ
de 10 cm.
·
·
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Pe lingă fragmentele de sticlă şi cele de ceramică prezentate, amintim
în mai multe complexe de locuire ca B 2 , B5 şi B6 (în zona cuptorului
nr. 2) s-au găsit instalaţii pentru foc ale căror vetre erau pardosite cu
ţigle şi cărămizi romane. Evident că aici nu poate fi vorba decît despre refolosirea materialelor de construcţie romane în locuinţele prefeudale, unde
îşi justifică prezenţa şi, mai ales, utilitatea prin proprietăţile lor refractare superioare.
Alături de materialele romane prezentate, din umplutura locuinţelor
prefeudale au fost recuperate şi o serie de obiecte metalice cum sînt: o
monedă romană un follis din timpul împăratului Graţian (367-375),
aparţinînd C'Vident perioadei tîrzii a stăpînirii romane la nordul Dunării,
găsită în partea superioară a pămîntului care umplea groapa complexului
de locuire B 1 9 3.
Deschiderea secţiunii S 19 , între carourile 4-7, a prilejuit recuperarea
şi a altor obiecte de epocă romană cum ar fi: fragmente arse şi oxidate
dintr-o cămaşă de zale din fier, un lănţişor de bronz ca şi mai multe cuie
şi piroane de fier. Alături de ele, în aşa-zisa „groapă romană" s-au găsit
şi cîteva împungătoare de os, ceea ce atestă folosirea îndelungată a aceste
materii prime.
Dacă se are în vedere că materiale si obiecte romane ca cele semnalate
de noi aici au mai fost găsite şi într-o' altă aşezare autohtonă, mai tîrzie,
din hotarul satului Gornea, la Zomoniţe 94 , prezenţa acestora în complexele
mai timpurii de la Căuniţa de Sus nu poate să surprindă şi nici să apară
ca întîmplătoare. Dimpotrivă, considerăm că o asemenea prezenţă devine
firească şi poate chiar inevitabilă. Firescul situaţiei îşi găseşte, desigur, explicaţia în continua prezenţă autohtonă care se afirmă atît în epoca romană ca şi multă vreme după momentul retragerii romane din timpul împăratului Aurelian. Potrivit unei atestări documentare bizantine la începutul secolului al VII-lea, pe teritoriul localităţii Gornea de astăzi mai
exista o aşezare romano-bizantină, destul de însemnată al cărui nume ne-a
fost şi transmis prin intermediul izvoarelor scrise. Observaţiile pe teren şi
perieghezele au permis constatarea că între punctele Căuniţa de Sus şi
Căuniţa de Jos Cetate 93 , vestigiile din perioada stăpînirii romane, reprezentate prin ruinele a numeroase construcţii din piatră şi cărămidă se
înlănţuiau pe o distanţă de aproximativ 2 Km, acoperind parţial extremitatea sudică a terasei mijlocii şi terasa inferioară a Dunării, astăzi inundată de apele Lacului de acumulare de la Porţile de Fier I. Or, aşezarea
veche românească de la Căuniţa de Sus a fost întemeiată şi s-a dezvoltat,
probabil chiar din a doua jumătate a secolului al VII-lea printre ruinele
vechiului Novae Superiores, multe încă în picioare sau vizibile la suprafaţa
solului, mai ales spre partea nord-estică a periferiei fostei a'?ezări romanocă

u• Datarea aparţine lui Nicolae Gudea (Institutul de istorie şi arheologie din
Cluj-Napoca).
•• I. Uzum, Banatica, VII, 1983, p. 263-264.
u; Spaţiul în care era amplasată aşezarea romano-bizantină este jalonat l~
vest de ruinele unui castellum (de tipul „quadriburgium") din perioada romana
tirzie iar spre est de vestigiile unei locuinţe romane tipice mediului rural, datată
intre' sfîrşitul sec. I-IV e.n.; Cf. N. Gudea, op. cit., p. 26-28 şi 68-76.
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bizantine 96 • în acest context, credem că în locul vechii aşezări romano-bizantine care îşi încetează existenţa sub impactul unor evenimente politicomilitare din prima jumătate a secolului al VII-lea, viaţa autohtonă care
n-a încetat să pulseze în zonă şi-a reluat cursul, desigur, în formă şi la
dimensiuni adaptate condiţiilor istorice, sensibil modificate. Multă vreme
însă, locuitorii noii aşezări autohtone întemeiată la Căuniţa de Sus, găseau
:şi, probabil, au continuat să folosească obiecte şi materiale romane găsite
în zona din apropiere. Se pare că moştenirea, sau amintirea acestui trecut
romano-bizantin nu prea îndepărtat, nu dispare la locuitorii din părţile
Gornii, manifestîndu-se tot atît de vie şi cîteva secole mai tîrziu printre
romanii din aşez::i.rea feudală timpurie de la Zomoniţe, noua vatră unde
s-a strămutat aşezarea de la Căuniţa de Sus, deplasîndu-se la o distanţă
de cca 1 200 m spre est. Astfel săpăturile arheologice scot la lumină şi în
complexele de locuire ale noii aşezări autohtone, feudale timpurii, o serie
de obiecte romane găsite, în mod cert în zona apropiată de la Căuniţa de
Sus, care nu le era străină nici românilor din secolele X-XI-lea 97 •
Pe baza celor arătate mai sus considerăm că este lipsit de sens a mai
căuta să evidenţiem caracterul romanic al unor elemente de cultură romană moştenite sau preluate în mod direct şi nemijlocit de către locuitorii
români din zona Gornii, ca parte constitutivă de bază a propriului fond
cultural local, pe care permanent s-au grefat influenţele culturale bizantine impulsionînd romanitatea românilor pe teritoriul locuit de înaintaşii
lor daco-romani, la nordul Dunării.
F. MATERIALUL FAUNISTIC RECUPERAT
Săpăturile sistematice efectuate între anii 1973-1976 în
niţa de Sus au permis şi recuperarea unui eşantion faunistic

punctul Cău
constituit din
735 oase, dintre care 614 pot fi atribuite unor specii de animale şi sînt determinabile98. Această cantitate de material osteologic deşi nu foarte mare,
este totuşi remarcabilă prin faptul că provine din opt complexe de locuire:
B 2-B7 şi B 9 , B 10 • Lipseşte din situaţia statistică, de mai sus, materialul,
osteologic din locuinţele B 11 B 8 şi din cuprinsul platformei 11, locuinţa de
suprafaţă pe care am semnalat-o.
Analiza repartizării materialului faunistic pe complex şi a frecvenţei
speciilor permite constatarea că lotul cel mai numeros de animale reprezentate, aparţine bovinelor99 • Se pare, că bovinele care trăiau la Gornea
în perioada prefeudală aveau conformaţia robustă şi o talie destul de înaltă,
"" Cercetările de teren intreprinse împreună cu arheologul clujean dr. Gheorghe Lazarivici (colaborator al Muzeului de istorie al judeţului Caraş-Severin)
între anii 1968-1970, au reuşit să localizeze cu aproximaţie poziţia locuirii prefeudale de la Cduniţa de Sus, in raport cu aşezarea romano-bizantină care era mult
mai întinsă.
117
I. Uzum, Banatica, VII, 1983, p. 263-264.
11!! Cf. Georgeta El Susi, Materialul faunistic
din aşezarea din secolul al
V/ll-lea e.n. de la Gornea „Cduniţa de Sus" (jud. Caraş-Severin), manuscris
dactilografiat, sub tipar la SC/VA, 1989 (în continuare: Materialul faunistic ... ).
"" Ibidem; aceeaşi constatare este valabilă şi pentru locuirea prefeudală de la
Ilidia-Sdlişte, ca şi pentru aşezările mai tirzii de Ilidia-Funii, Ilidia-Obliţa sau
de la Moldova Veche-Rit; cf. G. El Susi-Trâncă, Banatica, VII, 1983, p. 311-320;
Idem, Tibiscum, VI, 1986, p. 419-427.
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unele dintre datele lor metrice înscriindu-se în limitele de variabilitate
pentru epoca romană 100 • Aprecierea vîrstei animalelor sacrificate, pe baza
seriilor dentare şi conformaţiei oaselor, dovedeşte că bazinele erau crescute atît pentru nevoile alimentaţiei (carne, lapte şi piei) cit şi pentru
muncă. Aceeaşi analiză a frecvenţei speciilor, demonstrează că după bovine (reprezintă 32,30/o), ovicaprinele reprezintă lotul cel mai numeros
(22,80/o). Dintre acestea, se pare, că oile sînt specia cea mai numeroasă,
în timp ce caprele reprezintă doar o treime din totalul ovicaprinelor101 .
Suinele se situează pe locul al treilea între speciile de animale domestice ·crescute de locuitorii aşezării prefeudale, lotul acestor resturi osteologice, reprezentînd 180/o din total 102 • Calculul taliei porcinelor consumate în
aşezare ne oferă cîteva informaţii şi cifre analoage celor din spaţiul central
european.
Cabalinele, se pare, că erau destul de rare printre speciile de animale
domestice crescute la Gornea intre secolele VII-VIII-lea. De la ele s-au
găsit numai două resturi ce aparţin, foarte probabil, aceluiaşi individ 103 .
Analiza materialelor osteologice ce aparţin speciilor sălbatice, dovedeşte
că vînătoarea cerbului se practica cu destul de mare frecvenţă şi, aproape.
tot timpul anului. ln ordine, se constată, apoi prezenţa fragmentelor osoase
ce provin de la mistreţ, căprior şi, în sfîrşit, de la bour104 •
Deşi într-o proporţie relativ redusă, analiza materialului faunistic pune
în evidenţă mai multe resturi osoase aparţinînd unor păsări de curte, în
primul rînd a găinilor, apoi gîştelor de a căror creştere în preajma locuinţelor se ocupau şi vechi locuitori din Valea Dunării.
Cu toate că, din punct de vedere cantitativ, materialul faunistic analizat este totuşi insuficient, concluziile pe seama lui sînt semnificative, oferindu-ne o imagine destul de clară, asupra speciilor de animale domestice
şi păsărilor de curte crescute în scopuri utilitare. Raportul de 76,10/o faţă
de 23,90;0, între mamiferele domestice şi mamiferele sălbatice, stabilit pe
baza evidenţei statistice a fragmentelor de oase găsite exclusiv, în complexele de locuire, devine un argument peremptoriu pentru demonstrarea
caracterului sedentar al unei aşezări în care activităţile specifice modului
de viaţă stabil reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor săi. Pe lingă
agricultură se constată, astfel, că autohtonii se ocupau cu creşterea animalelor - în special a bovinelor - atît ca sursă de alimentaţie importantă,
cît şi ca anexă pentru agricultură sau în practicarea altor activităţi gospodăreşti specifice vieţii rurale.
Deşi vatra aşezării prefeudale era situată chiar pe malul Dunării, beneficiind, aşa cum dovedesc şi izvoarele scrise bizantine 105 , de condiţii naturale favorabile practicării pescuitului, arheologic o asemenea îndeletIdem, Materialul faunistic ...
'"' Ibidem; o ·situaţie asemănătoare se constată şi în locuirile de la Ilidia, cf.
Idem, Banatica, VII, 1983, p. 319-320; în schimb la Moldova Veche-Rit, raportul
100

apare modificat, ruinele situîndu-se pe locul al doilea după bovine, iar ovicaprinele trec pe poziţia a treia, vezi Idem, Tibiscum, VI, 1986, p. 419-420, tab. 1.
10

~ Idem, Materialul faunistic . .•

103
4

Ibidem. ·
Ibidem; proporţiile între resturile osteologice

aparţinînd
menţin nemodificate şi

.

animalelor domestice şi cele ale animalelor sălbatice se
la Moldova Veche.
aşezare mai apropiată, situat în Valea Dunării, dar şi mai spre nord, la Ilidia, în
punctele: Sălişte, Funii şi Obliţa.
·
'"

https://biblioteca-digitala.ro

Mărturii

arheologice de

civilizaţie

veche

românească

233

nicire a fost, în general, slab documentată. Este adevărat că numărul fragmentelor de oase de peşti şi a cochiliilor de moluşte (desigur, melci comestibili) depăşeşte cu mult pe cel al resturilor care formează lotul păsă
rilor domestice - raportul procentual este de 7,60/o faţă de numai 1,30/o dar nu considerăm că ar fi suficient pentru atestarea practicării unui pescuit permanent, cu o importanţă economică deosebită în viaţa comunităţii
de la Gornea.

IV. CONCLUZII
Varietatea datelor şi numărul informaţiilor obţinute, din mai multe
obiective medievale investigate, prin săpături sistematice, pe teritoriul localităţii Gornea au contribuit într-o măsură însemnată la înlăturarea penuriei de informaţii arheologice privind sudul Banatului, într-o perioadă
istorică, de mare însemnătate pentru făurirea premiselor celui dintîi voievodat bănăţean.
Desigur, odată cu aceasta au apărut o complexitate de probleme privind continuitatea autohtonilor romanici; modul lor de existenţă şi organizare, după dispariţia autorităţii statului romano-bizantin din zona Dunării
de Jos apusene; principalele etape şi aspecte ale dezvoltării culturii materiale şi spirituale specifice locuitorilor din regiunea Clisurii dunărene;
existenţa sau absenţa din zonă a urmelor care ar putea să docwnenteze
arheologic o eventuală penetrare sau prezenţa vreunei seminţii migratoare;
în sfîrşit consecinţele realităţii istorice concrete, pe plan etno-demografic,
social-economic, cultural şi politic, manifestate la începutul evului mediu.
Analiza comparativă a intervalului arheologic recuperat coroborată cu
datele stratigrafice şi cu informaţiile puţinelor izvoare scrise, permite să
stabilim că aşezarea veche românească de la Gornea - Căuniţa de Sus
şi-a început existenţa în secolul al VII-iea durînd, pe vatra iniţială, pînă
la sfîrşitul secolului al VIII-lea. După cum se constată, cu toată certitudinea noua aşezare rurală a continuat direct, în timp şi, aproape, pe acelaşi
spaţiu o mai veche localitate portuară, foarte probabil fontificată, atestată
la hotarul secolelor VI-VII, sub denumirea romano-bizantină Novae-Superiores106. Desigur, că la rîndul ei localitatea respectivă reprezenta o formă
evoluată a unei înfloritoare aşezări romane din secolele I-IV e.n., identificată şi cercetată arheologic pe acelaşi loc. 107 .
În privinţa aşezării vechi româneşti de la Căâuniţa de Sus, săpăturile
arheologice sistematice întreprinse pun în evidenţă deplasarea vatrei din
secolele VII-VIII, de la vest spre est, de-a lungul terasei mijlocii a Dunării către valea rîului Cameniţa, unde se localizează pe partea dreaptă a
văii. Vestigii numeroase indică traseul acestei deplasări, ca şi continuitatea
m Teofilact Simocata, Istoria bizantină (traducere de H. Mihăiescu). Bucu1985, p. 141, însă, considerăm că nota 18 plasează în mod eronat Novae de
Sus spre est de Golubac, de-a lungul Dunării, la· Celiavska Reka; Idem, FHDR, II,
1970, p. 545.
106 Ibidem.
ll17 N. Gudea, op. cit„ p. 12-34.
reşti,
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culturii materiale, în punctele Cotul Tomii 108, Jagodul Tirziu 109 şi mai ales,
la Zomoniţe, vatră pe care aşezarea autohtonă dăinuie vreme mai îndelungată între secolele IX-XI-lea 110 • Alte dovezi de locuire reflectă continuarea tendinţei de deplasare şi continuitatea culturii materiale între secolele X-XI-lea în punctul Podul Păzărişte 11 1, situat la numai 150-200 m
spre sud-est de Zomoniţe, pe partea stingă a văii rîului Cameniţa. De la
Podul Păzărişte, vatra aşezării continuă să se deplaseze spre sud, de-alungul malului stîng al rîului amintit mai sus, aproape de confluenţa cu Dunărea la punctul Ţărmuri 112 •
Noua vatră a aşezării autohtone revenită în apropierea malului Dună
rii, la Ţărmuri cunoaşte o stabilitate mai mare, încadrîndu-se cronologic
între secolele XI-XIII-lea, cu accent deosebit pe secolul al XII-lea, prelungindu-se însă, chiar spre prima jumătate a secolului al XIV-lea11 3 .
In privinţa motivelor de natură să determine deplasarea vetrei aşezării
rurale autohtone la anumite intervale de timp, în patru-cinci locuri diferite, situate în interiorul aceluiaşi perimetru al hotarelor satului de astăzi,
uneori cu reveniri pe o vatră părăsită anterior, considerăm că explicaţia
rezidă, mai degrabă în cauze economice, şi uneori în producerea unor cataclisme naturale (inundaţii, viituri etc.) decît unor eventuale conflagraţii
de natură politico-militară. Numărul redus al uneltelor de fier şi al obiectelor de metal în general, ca şi al vaselor de ceramică întregi, observaţii
întărite pe măsura extinderii cercetărilor, justifică ipoteza că locuinţele
aşezărilor întemeiate în perioada prefeudală şi feudală timpurie la Gornea - Căuniţa de Sus şi în celelalte puncte amintite anterior au fost pă
răsite intenţionat şi nu sub presiunea unor evenimente violente care să fi
determinat distrugeri, incendii etc.
Săpăturile sistematice efectuate la Căuniţa de Sus pentru cercetarea
complexelor de locuire Bi/1973 şi BJ1974, care au dus la identificarea mai
multor instalaţii pentru foc ce au fost construite funcţionînd succesiv, unele
de tipuri diferite, pun în evidenţă suprapuneri de orizonturi culturale corespunzătoare refacerii complexelor de locuire, unele chiar pe acelaşi loc.
Considerăm, că şi asemenea suprapuneri şi refaceri, faze succesive de locuire semnalate de altfel şi pe vatra mai nouă a aşezării de la Zomoniţe,
reprezintă dovezi despre o locuire nu prea îndelungată, indicîndu-ne o anumită mobilitate în acest sens.
Indiferent de deplasările într-un spaţiu cu o suprafaţă relativ limitată
la microregiunea Gornii, de fapt, numai de-a lungul terasei mijlocii a Dunării şi de-a lungul văii rîului Cameniţa, pendulînd cînd pe un mal, cînd
pe celălalt, în vetrele aşezărilor amintite între secolele VII-VIII şi XIII'"" Punctul este situat în partea de est a terasei Cduniţa de Sus, făcînd trecerea spre punctul Zomoniţe. Aici au fost găsite fragmente ceramice din sec.
VIII-IX: vezi şi I. Uzum, Banatica, VII, 1983, p. 265.
"'" Din acest punct, situat între Cotul Tomii şi Zomoniţe, învăţătorul Ion Dragomir din Gornea a recuperat în anul 1973, trei: unelte din fier databile în sec.
IX-X; vezi I. Uzum, Banatica, VII, 1983, p. 260 şi nota 35.
iw Ibidem; p. 249-295.
m I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, Banatica, II, 1973, p. 408 şi fig. 4;
I. Uzum şi Gh. Lazarovici, Crisia, 1974, p. 49, pct. 12 şi nota 16.
"" I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, Banatica, II, 1973, p. 41~12, pct. 9;
I. Uzum, Gh. Lazarovici, Crisia, 1974. p. 49, pct. 14 şi nota 17; I. Uzum, Banatica,
IV, 1977, p. 215-221.
113
Ibidem, p. 221.
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evolutiv şi o continuitate culturală neîntreîn perioada stăpînirii romane şi romane tîrzii.
Rezultatele oferite de investigarea zonei timp de mai mulţi ani, au
demonstrat continuitatea modului de viaţă şi a ocupaţiilor de bază specifice populaţiei autohtone. Perpetuarea unor elemente tradiţionale s-a observat în mod pregnant în cazul tipului de locuire şi de locuinţă folosit, în
amenajarea instalaţiilor pentru foc, ca şi în conservarea, aproape nealterată, a caracterului roman specific celor mai însemnate aspecte şi forme
de cultură materială şi spirituală. Analiza inventarului arheologic aparţi
nînd Ptapelor dezvoltării istorice pe plan local, scoate în evidenţă nu numai preluarea tradiţiilor moştenite, ci şi o anumită contribuţie creatoare, o
evoluţie tipologică manifestată în domeniul culturii materiale. ln acest
sens studierea ceramicii descoperite la Căuniţa de Sus şi la Zomoniţe, sau
în celelalte aşezări din zonă oferă mărturii elocvente cu privire la continuitatea tradiţiilor daco-romană şi romano-bizantine în tehnica de execuţie,
repertoriul de forme şi în ornamentarea ceramicii locale. Se poate observa
cum o serie de categorii ceramice, de forme şi ornamente, ce apar la Cău
niţa de Sus aproape ca un rezultat al preluării directe a moştenirii romano-bizantine din secolele VI-VII, se menţin şi se vor dezvolta ulterior,
aşa cum se constată în aşezările mai tîrzii -- din perioada feudalismului
timpuriu - identificatf' în perimetrul de deplasare al vetrei autohtone
iniţiale. Ceramica cenuşie de tradiţie romană şi ceramica neagră de tradiţie autohtonă dacică, atît ornamentele cît şi formele caracteristice de bază
pe care sînt aplicate, dispar în secolele IX-XI-lea. În schimb, se păstrează
forrnele şi motivele ornamentale caracteristice ceramicii brune şi cărămizii,
ca şi tipurile de cuptoare săpate în peretele bordeiului (cuptorite sau cotlonite), pe care le întîlnim şi la Zomoniţe, Podul Păzărişte, sau în aşezarea
de ln Tărmuri 114 •
ur{ rol important în menţinerea faciesului cultural roman îl deţin influentf'le permanente exercitate de romanitatea din sudul Dunării, ca urmare a păstrării unor legături tradiţionale şi chiar a revitalizării raporturilor cu lumea bizantino-balcanică, în momentele de avînt pe plan economic şi politico-militar înregistrate de Imperiu. Datele puse la dispoziţie
de cercetările de la Gornea, dovedesc, că la fel ca în alte regiuni norddunărene, influenţele economice şi culturale ale Bizanţului au continuat
să se exercite asupra populaţiei româneşti din Valea Dunării şi în perioada
dC' criză cuprinsă între secolele VII-X11 5 •
După cum reiese din datele prezentate în materialul de faţă, la Gornea
- Căuniţa de Sus, ca şi în alte puncte din perimetrul acestui sat românesc
din sudul Banatului, săpăturile arheologice au reuşit să evidenţieze permanent locuiri umane, caracterizată printr-o succesiune neîntreruptă de
aşezări, din epoca străveche pînă în evul mediu. Continuitatea culturii
materiale şi spirituale, caracterul ei romanic şi apartenenţa etnică incontestabilă, bine documentată în complexele arheologice şi prin inventarul
recuperat, întregite cu observaţiile de ordin stratigrafic, tipologic şi comparativ, conferă obiectivului arheologic în discuţie o dublă valoare ştiin
ţifică, ca început de drum şi, în acelaşi timp ca punct de referinţă pentru
numeroasele aspecte particulare şi probleme încă nelămurite, pe care le
m I. Uzum, D. Teicu, Acta MN, XV, 1978, p. 295-299.
uo I. Uzum, Crisia, 1974, p. 40-42; Idem, Drobeta, IV, 1980, p. 125-136.
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cercetarea perioadei desăvîrşirii procesului etnogenezei române la
extremitatea sud-vestică a spaţiului carpato-dunărean. Investigarea atentă
a întregului inventar arheologic recuperat, stabilirea analogiilor pentru
el, compararea rezultatelor de la Gornea cu descoperiri similare, contemporane semnalate pe întreg cuprinsul ţării reflectă, pe lingă continuitatea
etnică, o incontestabilă unitate a culturii materiale şi spirituale vechi româneşti existentă la începuturile feudalismului pe teritoriul României.
Numeroasele analogii existente pentru materialul arheologic descoperit
în aşezarea prefeudală de la Gornea, cu elementele de cultură materială
găsite în obiective medievale dintre cele mai semnificative, cercetate în
cuprinsul spaţiului carpato-dunărean, integrează descoperirile de la Cău
niţa de Sus într-un orizont de cultură şi civilizaţie românească unitar, aflat
în plin proces de afirmare de-a lungul secolelor VII-IX-lea. Pentru analogiile existente menţionăm, în primul rînd, cele stabilite cu descoperirile
mai apropiate: Ilidia - „Sălişte" (jud. Caraş-Severin) 116 ; Jabăr - „Cotun"111, Sacoşul Mare - „Burău" 118 , Remetea Mare - „Gomila lui Pituţ" 11 !)
(toate trei în judeţul Timiş); Tudor Vladimirescu - Arad (judeţul Arad)1 20 ;
Orlea 121 şi Obîrşia Nouă 122 (în judeţul Dolj). Analogii, la fel de bune, se pot
găsi şi în descoperirile semnalate în obiective mai îndepărtate ca: Biharea123, Sînnicolau Român1 24 (judeţul Bihor); Comana de Jos (jud. Braşov) 125 ;
Dridu (jud. Ialomiţa) 12 6; Bucov (jud. Prahova)1 27 ; Giuleşti-Crîngaşi (Bucureşti)12B; Bratei (jud. Sibiu) 129 ; Dăbîca (jud. Cluj) 13°; Dodeşti (jud. Vaslui) 131 ;
Hlincea (jud. Iaşi) 132 ; Izvoare - Bahna (jud. Neamţ) 133 , sau la Capidava13"
şi la Dinogeţia, pe vechile tărîmuri ale Dunării de Jos, romane tîrzii şi:
bizantine.
Dincolo de analogiile pentru datarea materialului arheologic oferite de
toate descoperirile din obiectivele enumerate mai sus, deosebit de imparI. Uzum, RMMIA, 2, 1988, p. 42-43 şi notele 31, 41-42.
M .. Moroz-Pop, Banatica, VII, 1983, p. 473-475, pct. XVI.
"" Ibidem, p. 477-479, pct. XXV, sub.p. 2; Idem, Tibiscus, V, 1979, p. 149-158.
120
M. Barbu, M. Zdroba, Materiale, Oradea, 1974, p. 219 şi urm.; M. Zdroba,
M. Barbu. Ziridava, VI, 1976, p. 47 şi urm.
'~' Oct. Toropu, O. Stoica, Materiale, IX, 1963, p. 491 şi urm.; Oct. Tciropu,
op. cit., p. 150-203.
m Ibidem; vezi şi Oct. Toropu şi O. Stoica, Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 163-168.
123
M. Rusu, AIIC, III, 1960, p. 7-25.
m S. Dumitraşcu, I. Crişan, Crisia, XVIII, 1988, p. 46-58.
m I. Glodariu, Fl. Costea, I. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de epocă dacică şi prefeudală. Făgăraş; 1980, p. 87.
128
~ugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţii la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967, p. 7-194.
'"7 M. Comşa, Cultura materială . . „ p. 9-178, cu XXVIII planşe.
120
V. Zirra şi M. Tudor, op. cit., p. I, p. 319-322.
129
Eugenia Zaharia, Populaţia românească în Transilvania în secolele VllVIII, Bucureşti, 1976, p. 7-121.
'"" St. Pascu şi cola'b., ActaMN, V, 1968, p. 153 şi urm.; St. Pascu, Sesiunea
de comunicări a muzeelor de istorie, 1964, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 157 şi urm.
'"' Dan Gh. Teodor, Continuitate<'I populaţiei .. „ p. 49-106 şi 120-140:·
'"" M. Petrescu-Dîmboviţa, SCIV,. IV, 1953, 1-2, p. 312-313; Idem, SCIV; V,
1954, .1-2, p. 236-240; M. Comşa, SCJV, VIII, Hl57, 1-4, p. 271; D. Gh. Teodor,
Carpzca, II, 1969, p. 253-305.
133
I. Mitrea, Carpica, VI, 1973.-Hl74, p. 55-76; Idem, Carpica, X, ID78, p"
205-228.
4
'"
Gr. Florescu, R. Florescu, P;: Diaconu, Capidava, I, Bucureşti, 1958.
13
~ Gh. Ştefan şi colab„ Dinogetia, I, Buct.ir~şti, 1967.
11

•
117
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tant şi semnificativ devine faptul că prin compararea situaţiilor generale
a aspectelor principale, se constată asemănări uneori pînă la identitate,
în privinţa tipului de aşezare, a amplasamentului aşezărilor în teren, a tipului de locuinţă şi instalaţiilor pentru foc utilizate, a modului de viaţă şi
a ocupaţiilor de bază a locuitorilor autohtoni -- agricultura, creşterea vitelor şi practicarea unor meşteşuguri pe baza surselor de materii prime puse
la dispoziţie de agricultură, ca şi de cadrul natural înconjurător (tors, ţe
sut, prelucrarea lemnului, a pietrei, a osului, olăritul şi fierăria).
Informaţiile şi toate datele prezentate pînă acum, coroborate cu analogiile existente dovedesc că dezvoltarea societăţii româneşti din sudul Banatului, a înregistrat o evoluţie istorică asemănătoare celei observate pe
întreg teritoriu românesc de la nordul Dunării în perioada respectivă,
avînd drept caracteristici principale: continuitate de viaţă şi de cultură
materială şi spirituală; caracterul romanic al acestei culturi materiale şi
spirituale; integrarea culturii autohtone de pe teritoriul Banatului de Sud
în fondul etnic unitar al culturii materiale şi spirituale româneşti de la
începuturile evului mediu.
în încheiere, pe baza tuturor consideraţiilor de mai sus subliniem, fără
nici o îndoială, că aşezarea de la Căuniţa de Sus, datată între secolele VIIVIII-lea, se înscrie în categoria structurilor rurale vechi româneşti din Valea Dunării, care constituie blocul, destul de numeros şi puternic al unei
romanităţi nord-dunărene, ce s-a opus oricăror penetrări alogene pe teritoriul Clisurii din sudul Banatului, formînd aici, una dintre primele şi cele
mai vechi linii de rezistenţă ale viitoarei formaţiuni politice autohtone voievodatul bănăţean, condus la începutul secolului al X-lea de voievodul
- dux - Glad, atestat de izvoarele scrise ale vremii ca stăpîn şi conducă
tor feudal al acestui teritoriu românesc. 136 •

şi

ILIE UZUM

ARCHĂOLOGISCHE ZEUGNISSE ALTER RUMĂNISCHER
ZIVILISATION, DIE IM DORF GORNEA-CAUNIŢA DE SUS
GEFUNDEN WURDEN
(Zusammenf assung)

In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ergebnisse der archăologischen
Grabuil.gen, sowie aller Erkundtingen die in einer langeren Zeitspanne filr die
Untersuchung einer Siedlung aus dem VIL-VIII. Jh. gemacht wurden, welche
auf dem Gebiet des· Dorfes Gornea (Gemeinde Sicheviţa, Kreis Caraş-Severin),
auf dem Flur Căuniţa de Sus identifiziert wurde, verwertet. Die Fundstelle ist
ein wahres Mcisaik archăologischer Stratigraphie und wurde in der Fachliteratur
bekannt durch das ausserst rare Repertorium von Funden welche eine Sukzession
136
Faptele ungurilor de secretarul ·anonim al regelui Bela, Izvoarele istoriei
românilor, vol. I, (traducere de G. Popa Lisseanu)~ Bucureşti, 1934, p. 110-111;
vezi pentru aceste probleme şi Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj-Na-

poca, 1971, p. 28-45

şi

51.
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der Bewohnung und eine geschichtliche Kontinuităt vom oberen Palăolithikum bis
bis zum Friihfeudalismus belegen.
Der Beitrag bringt zusammenfassend und in einheitlicher Sicht eine Serie
ălterer und neuerer Entdeckungen, die bei Feldbegehungen, Sondierungsund
Rettungsgrabungen und vor aliem durch systemische Grabungen in vier aufeinanderfolgenden Kampagnen zwischen 1973/76 auf der mittleren Donauterrasse bei
Căuniţa de Sus gemacht wurden. Der Autor versucht ein je glaubhafteres Bild
iiber den Siedlungs- und Wohnungstypus zu umreissen, hinsichtlich der gebrauchten Feuerstellen, hinsichtlich der Lebensweise und der Hauptbeschăftigungen, so
wie sie sich in den Zeugnissen der materiellen Kultur wiederspiegeln.
Einleitend wird eine kurze Geschichte der Untersuchungen bei Cornea gemacht und unterstrichen, dass in den letzten Jahren diese intensiver betrieben
wurden, nachdem mit dem Bau des Staudamms beim Eisernen Tor I begonnen
wurde. Es werden die elf Wohnkomplexe vorgestellt, die identifizierl wurden zehn Erdhiitten oder Tiefwohnungen und eine Oberflăchenwohnung - wonach
die Feuerstellen beschrieben werden, die von drei Typen sind: I) steinerne Ofen;
2) Ofen mit halbrunder Ubermauerung fiir
Backen welche in die Wandung
der Erdhiitten eingegraben sind; 3) einfache Feuerstellen, die manchmal mit ri:imischen ausgelegt sind, die aus der Năhe gewonnen und wiederverwendet
wurden.
Es folgt eine Beschreibung des archăologischen lnventars der Wohnungen oder
der Kulturschicht der Siedlung. Zuerst wird die Keramik vorgestellt, welche clic
hăufigsten Funde ausmacht. Es wird die Fertigungstechnik beschrieben, die Faktur und die Formen der Gefăs<;e sowie deren Typen und Ornamente. Es wird cler
einheitliche Charakter der Keramik unterstrichen und die alte dazisch-ri:imische
Traditon, in der die Keramik steht, sowohl die hand- als auch die radgearbeitele,
aber auch der einheimische Ursprung der Ornamente, ausschliesslich gerade, Linien und eingeritzte Wellen, welche horizontal, allei;1 oder in Băndern angeordnet sind, in verschiede:ier Kombination.
Im weiteren werden die Haushalts- und Wirtschaftsgegenstănde aus Metal!,
Ton, Stein oder Knochen vorgestellt. Die Messen werden aufgezăhlt, ein Hackbeil,
cine Schere fiir die Schafschur, mehrere Hakennăgel und eiserne Werkzeuge, Webgewichte aus Ton ein steinerner Schleifstein sowie mehrere kn&herne Perforatoren
und Nadeln. An Waffen wird eine Pfeilspitze sowie drei Schneidflăchen vorgestellt.
Zuletzt wird der Schmuck aufgezăhlt: ein Fragment einer metallenen Armspange,
die in einem Tierkopf endet; Tonperlen, ein lamellenfOrmiges Bronzeanhăngsd
und vor allem drei Ohrringe byzantinischer Herkunft.
Eine besondere Gruppe archăologischer Funde sind die faunistischen Uberreste, welche die Tierzucht und die Gefliigelzucht belegen sowie die Zeitweise
Beschăftigung mit Jagd und Fischfang.
Das Fehlen von Miinzfunden ki:innte sowohl eine Folge einer Wirtschafts- und
Finanzkrise sein, als auch der politischen und militărischen Lage von Byzanz, dessen Grenzen sich von der Donau entfernten. Desgleichen unterstreicht der Autor
das Fehlen jedwelcher archăologischer Spuren, die beweisen ki:innten dass in der
Gegend Nomaden gelebt hătten oder durchgezogen wăren.
Aufgrund stratigraphischer Beobachtungen und der Analyse des Fundguts
kann festgestellt werden, dass die Siedlung von Gornea-Căuniţa de Sus eine
offene Dorfsiedlung war, ohne Befestigungen, die aus vereinzelten Gruppierungen von Erdhutten bestand, neben denen es auch eine Oberflăchenwohnung gab.
Aufgrund derselben Tatsachen wird unterstrichen, dass die Bewohner dieser
Siedlung Bauern und Rinderziichter waren, denen verschiedene Handwerke nicht
fremd waren: Bearbeitung der Hăute, von Horn und Knochen, Hafnerei. Das
Auffinden eines Stempels im Komplex B 5 scheint die Existenz eines lokalen spezialisierten Ti:ipfers zu belegen. Ne1benbei wird auch Jagd und Fischfang betrieben,
aber bloss gelegentlich und in kleinem Umfang.
Die Analyse des archăologischen Materials sowie die Analogien und die vereinzelten Informationen aus schriftlichen byzantinischen Quellen beweisen den
rumănischen Charakter der materiellen und Geisteskultur der Bewohner der
.Siedlung von Gornea-Căuniţa de Sus. Gleichzeitig beweisen sie die Kontinuităt
in Zeit und Raum dieser rumănischen Siedlung, deren Existenz eine dakisch-romische Siedlung fortsetzt und die dokumentarisch belegt ist als ri:imisch-byzantinische Siedlung Novae Superiores. Theophylakt von Simokata, der Historiograph des Basileus Mauricius (582-602), crwăhnt die Siedlung als Hafen. der
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sicherlich befestigt war, zu Beginn des VII. Jh., als wichtigen Brilckenkopf, der
als Konzentrierungs- und Angriffsbasis der Truppen des byzantinischen Generals
Priscus diente. Dieser war gegen die Avaren gezogen, die zwischen Donau und
Theiss lagerten. Die archăologischen Forschungen der letzten zwei Jahrzehnte an
beiden Donauufern haben die Lokalisierung der Ortschaft Novae Superiores am
linken Donauufer ermoglicht, auf der mittleren und unteren Terrasse des Stromes, bei Căuniţa de Jos, das zum heutigen Dorf Gornea gehort.
Gestiltzt auf obige Feststellungen unterstreicht der Autor, dass die Siedlung
aus dem VIL-VIII. Jh. von Căuniţa zur Kathegorie alter rumănischer Siedlungen gehort, die am linken Donauufer lagen und zum relativ zahlreichen und starken Block der Romanităt nordlich der Donau gehorten, welche sich jedwelchem
tremden Eindringen auf das Territorium der Klissura aus dem Silden des Banats
entgegensetzte. Sie bildeten eine der Widerstandslinien des kilnftigen einheimischen politischen Gebildes, das vom Herzog-Woiewoden Glad zu Beginn des
X. Jh. gebildet wurde.
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Pl. I. Amplasarea satului Gornea în Valea Dunării - sectorul Clisura de Sus,
aparţinător actualului judeţ Caraş-Severin.
Taf. I. Die Siedlung des Dorfes Gornea im Donautal - der Abteil Clisura de Sus
dem heutigen
Kreis Caraş-Severi n angehorig.
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PI. II. Terasa Căuniţa de Sus şi principaiele obiective arheolog-iCe <lin hotarul localităţii Gornea.
Taf. II . Die Terasse Căuniţa de Sus und d:ie wichtigsten archăologisG!1en Objek- ..
tive aus Gornea.

https://biblioteca-digitala.ro

:

.„ „„ ,.:~

,;, ·.~ ..:.

•

I

·-.

.... . . . . .

~

..."'"

'I

9.11/rJ

GORNtA Cdu111'!a aeSus

SIKM

%
't9()Q

Pl. III. Planul săpăturilor executate la Căuniţa de Sus (1968-1976).
Taf. III. Plan der in Gornea Căuniţa de Sus durchgefiihrten Ausgrabungen
(1968-1 976)
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PI. iv: ' biuniţa ' d~ Sus. Planul· s~cţi~~ii -S~e/1973 şi al complexului de locuire Bi.
Taf. IV. Căuniţa de Sus. Plan des Grabens (Querschnitts) S19 ţl973 und des Wohnkomplexes B1•
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Pl. VI. Căuniţa de Sus. A) Planul secţiunii Srn. caseta c, şi complexul de locuire B 2.
[n apropierea vetrei de foc pavate cu cărămizi romane. B) Planul secţiunilor ~3-2r
din 1974, planul complexului de locuire B 6 cu cele trei insta laţii pentru foc, al gropii.
romane surp rin să parţial ş i profilul complexului B 6•
Taf. VI. Căuniţa de Sus. A) Plan des Querschnitts S, 9 die Kassette C1 und des
Wohnkomplexes B 2, in der N ăhe des mit romischen Ziegel n belegten Feuerherdes.
B) Plan von S?~-0 , von 1974. Plan der teilweise ausgegrabenen romischen Grube·
und Profil des Komplexes B6•
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PI. VII. Căuniţa de Sus.. Planul secţiunilor 27-32 şi caseta C 1 cu planul complexelor de locuire B7_ 9•
Taf. VII. Căuniţa de Sus. Plan https://biblioteca-digitala.ro
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PI. VIII. Căuniţa de Sus. Complexele B 1_ 2(1973, ceramică veche român„aseă, sec.
VIII.
·· · ,
Taf. VIU. Căuniţa de Sus. „die Komplexe B 1....2/1973, alte rumănische Keramik, 1t: ':îh•
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Pl. IX. Căuniţa de Sus. „groapa romană" 1973, ceramică de epocă romană şi ceramică
de sec. VIII.
Taf. IX. Căuniţa de Sus, „die romische Grube", 1973, Keramik aus der Romerzeit
und aus dem 8. Jh.
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de Sus, complexul de locuire B 3 ; ceramică veche românească (1-4)
.
şi de factură romană tîrzie (5).
Taf. X. Căuniţa de Sus. Wohnkomplex B 3 ; alte rumanische Keramik (1-4) und spat. .· · ·
.·
·romische Keramilr (5). ' „.
.
.
.
.1. . '
PI. X.

Căuniţa

https://biblioteca-digitala.ro

:.:l·· ,. '

7

1

8
2

):. ~1

l

" :-;:~-~-..i..:.;-i ~t · ·„

'

Î

-;

-!t

10

\
il

5

6.
Căuniţa de Sus. Complexul delucrată cu mina; a) 3, 7, 8. 12; b) 1,

locuire- B 4/1973; ceramică veche românească
2, 4-6, 9-11, lucrată la roată (sec. VIII),
Taf. XI. Căuniţa de Sus. Wohnkomplex B 4 /1973, alte rumanische handbearbeitete
Keramik a) 3, 7, 8, 12; b) 1, 2, 4-6, 9-11. mit dem Rad gearbeitete Keramik (8. Jh.).

PI. XI.
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Pl. ~II. Căuniţa de Sus. Complexele de locuire B:;...-J1974 . ceramică ·veche românească
(sec. VHI).
Taf. XII. Căuniţa de Sus. Die Wohnkomplexe 'f',~1974; alte rumănische Keramik
(8. Jh.).
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de Sus. Complexele de locuire B~/1974 ceramică veche româ""
n eas că (sec. VIII).
Taf. XIII. Căuniţa de Sus. Di e Wohnkomplexe B 5_ 6 /1974 ; alte rumănische Keramik .·
PI. XIII.

C ăuniţa

1

(8. Jh,)
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de Sus. Complexele de locuire B~; 1 - ştampilă de olar; . 2-15
ceramioă veche românească.
Taf. XIV. Căuniţa de Sus. Wohnkomplexe B~; 1 - Topfersiegel; 2-15 - alte
rull'lănische Keramik.
PI. XIV.

Căuniţa
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Pl. XV.

Căuniţa

:l'af. XV. Căuniţa

veche românească din secţiu
nile 28-32.
de Sus, Kulturschicht, alte rumiinische Keramik aus elen Querschnitten 28-32.

de Sus, strat de

cultură, ceramică
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de Sus, complexul de locuire B 7/ 1975; împungătoare de os, o'biecte
de fier, fragmente de ceramică românească (sec. VIII).
Taf. XVI. Căuniţa de Sus, Wohnkomplex B 1 /1975, Gegenstănde aus Knochen, Eisen,
BruchstUcke von alter rumiinischer Keramik (8. Jh.).
Pl. XVI.

Căuniţa

https://biblioteca-digitala.ro

· Ilie Uzum

:'·-·t '. ' ·'

.,,..,"\

·11o·" ·•

• • • ~ .: . :

•

, •

~·-.

, . ~ „'

~ ~-,

.;,

'„ .

I

·.
~

-

„

'

i

.

.~

-~ -. ·c
,·" a
~ ." ~·.
.

.·

~
·. '·

..

„ ..

r? ,.

\j

de Sus. Complex ul de locuire B 7/ 1975, ceramică veche românească
(sec. VIII).
Taf. XVII. Că uni ţa de Sus, Wohnkomplex B 7/ 1975, alte rum ă nisch e K eramik (8. Jh.).
Pl. XVII.

Căuniţa

'
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de Sus. Complexul de locuire B 8 /1975; a) cuţit de fier; b) ceramică
veche românească (sec. VIII).
Taf. XVIII. Căuniţa de Sus, Wohnkomplex B 8/1975; a) Messer aus Eisen; b) alte
Rumănische Gegenstade (8. Jh.).
PI. XVIII.

Căuniţa
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PI. XIX. Căuniţa de Su\ . s~~ţiunea $ 36 /1976, ceramică veche românească (s.ec. VIII).
Taf. XIX. Căuniţa de :,Slis, Qu".l'schnitt 5 36 /1976, .alte ~umănische Keramik i(8. Jh.).
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Pl. XX. Căuniţa de sus secţiunea S 36_ 37 /19'76, ceramică vech e românească ~ (sec.' VIII).
IT'af. XX. Căi.iniţa de Sus. Querschnitt S 36 _ 37/1976, alte rumănische Keramik (8. Jh.).
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PI. XXI. căuniţa de Sus. Complexul de locuire t3 10/ 1976, cerai-l}ică veche românească
(sec. VIII).
'
·
'l'af. XXI. Căuniţa de Sus. Wohnkomplex B 10 , alte rumiinisehe Keramik (8. Jh.)
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PI. XXII. C' ă uniţa ele Sus. Materiale descoperite 'În comple xele d e locui re B 1_/1973;
a) 1, 2, 3, - cercei de factură . bizantină; b) - 4 - fragment ele brăţară din bronz
cu capăt zoom·o rf; c) 5 - vîrf de săgeată în trei muchii; d) 6 - foarfece de tuns
oile; 7, 8, 9,10, - fusaiole de lut.
Taf. X XII. Că uni ţa d e Sus. Material das in elen Wohnkomplexen B 1 ~dl973 gefunden
wurde ; a) 1, 2, 3 - Orringe von byzantinischer Art; b) 4 - Armbandteil m it einem
zoom orphe n Ende; c) 5 - Pfeilspitze mit drei Kanten; d) 6 ~ Schere zum Schaffellschneiden; e) 7, 8, 9, 10 - Tonfusaiolen.
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Pl. XXIII. Căuniţa de Sus. Complexul de locuire Bi, ceramică veche românească ornamentată cu linii incizate, paralele sau în val, dispuse singular sau în benzi.
Taf. XXIII. Căuniţa de Sus. Wohnkomplex Bi. alte rumănische Keramik mit eingeschnitzten parallele oder we!lenformigen Linien geschmlickt.
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Pl. XXIV.
Taf. XXIV.

Căuniţa
Căuniţa

de Sus. Complexul de locuire B 1, ceramică veche român ească
(sec. VIII) cu motive ornamentale.
de Sus, Wohnkomplex B 1• alte rumăni sche Keramik (8. Jh.) mit
Schmuckmotiven.
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PI. XXV. Căuniţa de Su-s, ceramică veche român ească din complexele Bt-2·
Taf. XXV. Căuniţa de Sus, alte rumănische Keramik aus den Wohnkomplexen B 1_
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Pl. XXVI. Căuniţa de Sus, complex ul de locuire B 2, ceramică veche românească
(sec. VIII).
Taf. XXVI. Căuniţa de Sus, Wohnkomplex B2, alte rumănische Keramik (8. Jh.) ..
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1

2

3

4

6

Pl. XXVII. 1, 2

Căuniţa de Sus, complexele d e locuire B5---0, detalii din timpul

să p ă turilor; 3-4 in s t a l a ţi i pentru foc; 5-6 vase întregite (sec. VIII).
Taf. XXVII. 1, 2 - Căuniţ a de Sus, Wohnkomplexe B;;_6 ; Ansichten aus d er Zeit der
Ausgr a bungcn ; 3-4 - F euer einrichtungen; 5-6 - Wiederh ergestellte G efăsse (8. Jh).
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CERCETARI DE ARHEOLOGIE
LA BERZOVIA

.MEDIEVALĂ

Localitatea Berzovia este situată pe cursul mijlociu al rîului Bîrzava,
în nord-vestul judeţului Caraş-Severin. Scăpată din strînsoarea munceii-:lor Dognecei, pe care-i taie transversal, Bîrzava pătrunde în aval de
Bocşa în cîmpia joasă a Timişului1. întreaga zonă de la Soşdea, Berzovia
şi pînă la Bocşa are aspectul unui golf sau al unei microdepresiuni, închisă spre est şi sud-est de munţii Dognecei iar spre nord de culmile
domoale şi prelungi ce despart bazinul Bîrzavei de cel al Pogănişului.
La sud de Berzovia, valea Bîrzavei comunică prin bazinul Cernovăţului
cu valea Caraşului şi cu depresiunea Oraviţa. Din acest punct de vedere
Berzovia este aşezată la o veche răscruce de drumuri ce legau sudul de
nordul Banatului (fig. 1).
Denumirea veche a satului, păstrată pînă la începutul veacului nostru, a fost aceea de Jidovin. Fără îndoială, ruinele castrului roman de
pe malul stîng al Bîrzavei ca şi alte urme de construcţii din aceeaşi
perioadă au stat la baza formării toponimului Jidovin 2 • Antica denumire
Berzobis, de origine traco-gestică, s-a transmis prin filieră slavă în hidronimul Bîrzava3 •
Berzovia a intrat deja în literatura istorică datorită descoperirilor şi
cercetărilor de epocă romană ce se desfăşoară de mai bine de un veac
şi jumătate 4 • Punctul de pornire al cercetărilor noastre de arheologie
medievală l-au constituit ruinele unei construcţii aflate la liziera pă
durii Ciclău. Construcţia amintită este amplasată la cca. 2 km nord de
Berzovia, în apropierea drumului ce leagă Berzovia de satele Iersig şi
V. Sencu, I. Bilcănaru, Judeţul Caraş-Severin, Bucureşti, 1976, p. 27, 46, 62.
I. Iordan, Toponimia românească, Bucureşti 1963, p. 275-276; V. Ioniţă, Nume
de locuri din Banat, Timişoara, 1982, p. 80; M. Homorodeanu, Vechea vatră a Sarmisegetusei în lumina toponimiei, Cluj-Napoca, 1980, p. 182-183; Gy. Gyorffy_ Az
Arpcid-kori Magyarorszcig Torteneti foldrajza, III, Budapesta, 1987, p. 479, încearcă
să explice apelativul Jidovini prin prezenţa efectivă în zona Berzovia a unor comunităţi evreeşti care s-ar fi ocupat cu comerţul.
3 N. Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi onomasticii,
Bucureşti, 1933, p. 242-243; V. Pîrvan, Getica, Bucureşti, 1982, p. 158; V. Ioniţă, op.
cit., p. 204-205 unde aduce şi argumentele unor anchete lingvistice de pe teren.
4 B. Milleker, Delmagyarorszcig regisegleletei, II. Timişoara, 1899, p. 87-92; Pentru cercetările arheologice efectuate incepînd din anul 1960 a se vedea: D. Frotase,
în Acta MN, IV, 1967, p. 50; M. Moga, în Tibiscus, I, 1971, p. 51-58; Fl. Medeleţ,
R. Petrovszky în Tibiscus, III, 1974, p. 133-136.
1
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Lunca Bîrzavei, în această zonă, este
nord fiind mărginită de o culme prelungă
(fig. 2).
Cursul vechi al Bîrzavei a meandrat şi a avut mai multe braţe prin
această luncă, mult la nord de actualul curs. Aceste vechi meandrări
au putut fi urmărite pe teren, în zona dintre Ramna şi Berzovia, cu ocazia unor recente lucrări de îmbunătăţiri funciare ce au afectat întregul
mal drept al Bîrzavei. Partea de nord a luncii rîului la Berzovia, ce se
întinde de la şoseaua spre Iersig şi pînă dincolo de hotarul cu Ghertenişul este cunoscută în toponimia locală sub denumirea de Pătruieni
(fig. 2).
..-;
.
Cu ocazia săpăturilor arheologice organizate la castrul roman de la
Berzovia, din anii 1961-1962, au fost deivelite şi fundaţiile construcţiei situate la nord de sat 5 • Cercetarea a rămas însă inedită pînă în momentul de faţă 6 • Ruinele acestor ziduri au• fost acoperite de uitare şi de
o vegetaţie groasă şi densă a pădurii.
Cercetarea arheologică a pus în evidenţă o biserică .sală cu un sanctuar patrulater (fig. 3). N~va ~.fiisericiL măsQOră la· int:eri&r· 11/6,55 m iar
dimensiunile sanctuarului sînt de 6,50/4,50 m. Adosat laturii de nord
a sanctuarului a fost construită o sacristie, cu plan patrulater neregulat,
care măsoară la interior 4,50/4 m (fig. 4). Nava este articulată cu contraforturi, dispuşi simetric la mijlocul laturilor lungi şi la extremităţile
laturii de vest. Sanctuarul şi sacristia stnt lipsite de aceste elemente.
Zidurile bisericii au fost demantelate pînă la fundaţie iar pe alocuri, în
zona sanctuarului, au fost scoase inclusiv acestea. Pentru fundaţia zidurilor, care atinge grosimi de 0,90-1 m, s-a folosit piatră de carieră înecată în mortar. In elevaţie alături de piatra cioplită s-au utilizat şi
cărămţda, după cum s-a putut constata la zidul nordic şi vestic al sacristiei ori judecind după fragmentele compacte de pereţi prăbuşiţi. Contraforturile au dimensiuni de 1,30/1 m şi au fost construite în acelaşi fel
ca şi zidurile navei cu care se leagă organic de altfel. Fără îndoială, că
o sursă importantă de exploatare a pietrei pentru constructorii medievali ai bisericii au constituit-o ruinele castrului roman situat în imediata apropiere, pe celălalt mal al Bîrzavei. Un temei în plus pentru
exploatarea ruinelor romane îl constituie faptul că întreaga zonă este
deficitară în piatră. Dealtminteri, un fenomen similar s-a petrecut peste
tot unde constructorii medievali se aflau în preajma unor monumente
în ruină ale antichităţii7.
1n jurul bisericii cit şi în interiorul ei a fost identificată o necropolă
din care au fost cercetate 12 morminte (fig. 4). Observaţii stratigrafice
concludente s-au putut face la mormintele cercetate în 8 1 şi 8 4 • Groapa
din Valea

Pogănişului.

largă şi netedă, doar spre
· acp-perită de pădurea Ciclău

~

• M. Moga, op. cit., p. 52 şi nota 7. Cercetările au fost conduse de Marius Moga,
de care a mai participat O. Răuţ şi Gh. Lazarovici.
6
D. Tudor, Oraşe, tirguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, n apreciat
construcţia cercetată la nord de sat drept o fortificaţie romanii militară din zid de
piatră şi cărămidă; M. Moga, op. cit., p. 52 şi nota 5 a dezminţit afirmaţia cu privire
la caracterul militar al construcţiei, fără a precîiza însă funcţionalitatea acesteia.
7 R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului, Bucuresti,
1988, p. 211-213; A. A. Rusu, Cetăţi din voievodatul Transilvaniei (sec. XI-XIV).
Teză ele doctorat, Cluj-Napoca, 1987; P. Bona, în Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naţiOnalc, Caran>ebeş, 1989, p. 15.
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mormintelor a fost săpată într-un strat de humus negru la adîncimi cuprinse între 0,90-1,20 m, de la nivelul actual de călcare. Mormintele
au fost orientate fără excepţii pe direcţia vest-est. Braţele erau aşezate
pe abdomen (M 4) sau erau aduse cu palmele la clavicule (M3). Nici unul
din .mormintele cercetate nu a avut inventar funerar. Necropola a avut
o fază de înmormîntări anterioară construirii monumentului de zid.
Mormîntul 5 identificat la adîncimea de 1,20 m a fost distrus în bună
parte de şanţul de fundaţie ·al zidului estic al sanctuarului (fig. 5). O situaţie stratigrafică asemănătoare s-a constatat în Sh, unde M8 a fost
distrus de şanţul de fundaţie. al zidului sacristiei. Un grup de trei morminte, fără inventar funerar a fost cercetat în interiorul sanctuarului.
ln lipsa inventc,.rului funerar nu se pot face aprecieri asupra cronologiei acestor morminte. Din at;:eleaşi motive, la care se adaugă şi faptul
că necropola nu· a putut ·fi, cercetată exhaustiv, nu se poate preciza·
momentul de început al necropolei, durata ei de funcţionare şi raportul
cronologic dintre ea şi coris'trucţia bisericii. Acest din urmă aspect urmeaZ<~ să fie, apreciat pe baza analogiilor de plan coroborate cu informaţiile izvoarelor scrise medievale referitoare la zona Berzovia.
Ruinele bisericii de la ~rzovia ··- Pătruien.i se pot atribui, pe temeiul mărturiei izvoarelor scrise, bisericii· parohiale a satului medieval
dispărut Remetea. Asupra identificării acestui sat şi a curţii medievale
Remetea, aparţinînd familiei Himfi, în această zonă a văii Bîrzavei,
vom zăbovi în rîndurile ce urmează.
lntr-un document din anul 1414, emis cu ocazia unuia din desele
conflicte dintre familia Chep din Gherteniş şi Ştefan Himfi din Remetea, a fost amintită şi biserica parohială a satului Remetea8 • Această
aşezare dispărută, ce a făcut parte în secolele XIV-XV din comitatul
Timiş, a fost identificată de obicei în valea Pogănişului, în hotarul actualului sat Remetea-Pogănici 9 • Localizarea acesteia în valea Pogăni
şului a atras după sine identificarea în aceeaşi zonă şi a altor aşezări
medievale dispărute 10 • Aşezarea şi curtea medievală Remetea, amintite
în documente începînd din anul 1323, trebuie localizate în valea Bîrzavei, la Berzovia - Pătruieni.
Nu stă în intenţia noastră de a urmări apariţia şi evoluţia domeniului feudal Remetea - Ersig ce a cuprins la un moment dat o bună
ti Ortvay T. (red.) Pesty Fr., Oklevelek Temesvarmegye es Temesvarvdros tl>rtenetehe:z, Bratislava, 1896, p, 488-489. „ecclesia sua parochiali in dicta Remethe
constructa ... ".
u Pesty Fr., Krasso varmegye tortenete, II, 2, Budapesta, 1884, p. 140, pe malul
Pogănişului, în apropiere de Duleu şi Valea Mare la Remetea Pogănici; E. Lukinich,
L. Galdi_i. Documenta historiam valachorum in Hungaria illustrantia usque ad anum
1400 p. christ., Budapesta, 1941, p. 221-222; şi 362, nota 2; C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţii din Transilvania, 1, Bucureşti, 1968, p. 76; Documenta Romaniae
Historica, C, Transilvania, XII, Bucureşti, 1985, p. 505; Turchany T., Krasso-S:zareny
megye tortenete, Lugoj, 1906, p. 153 şi 249 a propus identificarea Remetei medievale
în Valea Bîrzavei. Opinia sa nu a găsit ecou în istoriografie, fiind precumpănitoare
localizarea propusă de Pesty Fr. Recent, O. Răuţ, în Studii de limbă, literatu1"d şi
folclor, 4, Reşiţa, 1978, p. 267 a adus argumente pentru identificarea Remetei în spaţit'l dintre Berzovia şi Bocşa.
iu C. Suciu, op. cit., vol. II, p. 300, aşezarea dispărută Bodugazunfalua a identificat-o în hotarul satului Remetea Pogănici. G~ . Gyorffy, op. cit., III, p. 479 localizează aceeaşi aşezare în Valea Bîrzavei, în vecinătatea Ghertenişului şi a Berzoviei.
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parte din lunca Bîrzavei şi Pogănişului. Vom cita doar mărturia cîtorva
izvoare scrise din care rezultă cu suficient temei că Remetea se poate
localiza pe malul nordic al Bîrzavei la Berzovia - Pătruieni. Ca atare,
biserica de zid cercetată acolo să se poată identifica cu biserica parohială a satului Remetea.
Apa Bîrzavei a constituit hotarul dintre Remetea şi Gherteniş, a fost
obiectul unui permanent conflict între familia Himfi care stăpînea Remetea şi familia Chep de la Gherteniş. Chiar în documentul mai sus
citat, din anul 1414, în care este amintită biserica, Ştefan Himfi din
Remetea se plînge împotriva celor din Gherteniş că au abătut cursul
rîului Bîrzava de la Remetea pe un alt curs spre Ghertenişu. în anul
următor, 1415, Iacob, Andrei şi Nicolae Chep din Gherteniş au schimbat iarăşi cursul Bîrzavei de la Remetea spre Gherteniş spre marea
nemulţumire a celor de la Remetea 12 • La începutul anului 1418 Ladislau, fiul lui Ştefan din Remetea se plînge împotriva lui Andrei Chep
din Gherteniş tot din cauza schimbării cursului Bîrzavei1 3 • Motivul pentru care era atît de disputată apa rîului îl constituiau morile ce se înşi
ruiau ca o salbă de-a lungul Bîrzavei. O moară funcţiona chiar la
Remetea 14 , o alta lingă Ramna unde se afla satul Golonia 15• La finele
anului 1408 Ştefan Himfi din Remetea se plîngea împotriva celor din
Gherteniş care au distrus iazurile de pe Bîrzava şi au abătut apa rîului,
lăsîndu-i 24 de mori fără apă 16 • Inţelegeri între marii feudali din Remetea şi Gherteniş precum cea survenită şi menţionată într-un document
din anul 1406, care reglementau folosirea apei în mod echitabil, pentru
morile fiecăruia dintre ei au fost mereu încălcate 17 •
La mijlocul veacului al XIV-lea, Remetea se învecina spre vest cu
satul Soşdea. Cneazul Bratan atacă şi devastează Remetea în repetate
ocazii 18 • Distanţa care separă Berzovia - Pătruieni de Soşdea, unde
stăpînea cneazul Bratan, de-a lungul malului nordic al Bîrzavei, este
de circa 7 km. Hotarul estic al domeniului Remetea, în a doua jumă
tate a veacului al XIV-lea se situa undeva pe dealurile ce despart
Ramna de Bocşa, învecinîndu-se astfel cu cetatea regală Cuieşti. O stare
de permanent conflict între stăpînii domeniului Remetea şi castelanii
din Cuieşti caracterizează a doua jumătate a veacului al XIV-lea 19 • So11
Ortvay T., op. cit., p. 488-489., „fluuium Borza vocatum a tl"rritorio diete possessionis eorum Remethe videlicet suo vcro cursu et statu excipiendo".
1
• Ibidem, p. 508-509.
13 Ibidem, p. 543-544, „aque seu fluuij Borza appellati a parte possessiones sue
Remethe predicte fluentis de suo vero et antiquo cursu effodendo et excipiendo".
14
I. Dani, C. Feneşan, Banatica, 3/1975, p. 150.
10
Documenta Valachorum .•• p. 321. Satul Golonia a fost identificat de obicei
ln hotarul satului Calina care este situat pe rama sudică a munţilor Dognecei. Pesty
Friges, Krasso, II, l, p. 244; Csanki D., Magyarorsztig tortenelmi Mldrajza a Hunyadiak kortiban, II, p. 102; M. Holban, op. cit., p. 407; In hotarul actualului sat Ramna,
aproape de Birzava se află un loc cunoscut în toponimia locală Galoane. In această
zonă am identificat prin cercetări de suprafaţă urme de locuire din secolele XIVXV. Ni se pare mult mai plauzibilă localizarea aşezării medievale Golonia în această
zonă a văii Bîrzavei.
1
" Ortvay T. op. cit., p. 305-206, „clausuras cuiusdam aquae Borza vocate destrui . . . per ~uod factum plus quam viginti quator molendina eiusdem desolata extitisent".
11 Pesty Frigyes, Krasso, III, p. 252-253.
lB Ibidem, p. 14.
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cotim ca rezultat cu suficientă claritate, din cuprinsul documentelor
citate, că aşezarea şi curtea feudală Remetea să poată fi localizate pe
malul nordic al Bîrzavei, la Berzovia.
Biserica de zid de la Berzovia, cu excepţia unui fragment provenind
de la por.talul de vest (fig. 6-7), a păstrat extrem de puţine elemente
arhitectonice pe baza cărora s-ar fi putut face precizări cronologice şi
culturale mai nuanţate. Ca atare, este hazardant a se face aprecieri cu
privire la sistemul de boltire al navei şi al sanctuarului ori alte elemente decorative. Monumentul a fost construit după un plan simplu,
arhaic dar care a cunoscut o lungă vieţuire în timp 20 . Prezenţa contraforturilor ca elemente de suport majore, luate însă în considerare cu
prudenţa cuvenită,· pledează pentru atribuirea bisericii arhitecturii gotice21. Analogiile pentru plan care se pot aduce din spaţiul bănăţean sînt
puţin numeroase. Banatul spre deosebire de Transilvania şi celelalte zone
vecine, din punct de vedere al arhitecturii ecleziastice medievale, este
o provincie vitregită. Monumentele de arhitectură ridicate în acest spaţiu
geografic de-a lungul vremii le cunoaştem doar sub forma unor ruini
ori în urma investigaţiilor arheologice. Cu aproape şase decenii în urmă
au fost dezvelite la Constantin Daicoviciu (fostul sat Căvăran) fundaţiile
unei biserici sală cu altar rectangular 22 . Atît nava, care măsoară 17,60/
/7,80 cît şi altarul care măsoară 6/4 m, au fost sprijinite de şase contraforturi. Apropiată ca dimensiuni şi planimetrie de cea de la Berzovia,
biserica de la Constantin Daicoviciu a fost apreciată ca o adaptare gotică,
din prima jumătate a veacului al XV-lea, a vechiului tip al bisericii
sală 23 • Cercetări arheologice recente au scos la lumină, în centrul vechi
al oraşului Caransebeş, fundaţiile unei biserici sală de mari dimensiuni2 4 •
Biserica are un cor alungit flancat pe latura de nord de o sacristie. Nava
a fost articulată cu patru contraforturi dispuşi pe mijlocul laturii lor
lungi şi cite unul dispus în unghi de 45° la colţurile laturii vestice. Monumentul a fost datat în secolul XIII - începutul secolului XIV 25 • Pe
malul Dunării de la Drobeta Turnu-Severin se cunosc ruinele unei biserici sală cu altar poligonal sprijinit pe contraforturi. Monumentul a fost
datat în prima jumătate a veacului al XIV-lea, construcţia sa fiind legată
de prezenţa la Turnu Severin în aceea vreme a unor comunităţi monahale aparţinînd ordinului franciscanilor~ 6 • Acest ordin religios a fost un
fervent promovator al unei arhitecturi gotice simplificate~ 7 • Analogii forrn Pentru identificarea cetăţii regale Cuieşti la Boc5a - Buza Turcului a se vedea, P. Binder, A. 1.1.C., 7, 1964, p. 321-322. Analiza conflictului între stăpînii marelui domeniu senorial Remetea şi castelanii din Cuie5ti la M. Holban, SMIM, 2, 1957,
p. 407 ~i urm.
:;u E. Greceanu, SCIA, lR. Hl71. 1, p. 36; C. Popa, Paqini de veche artă românenscă,
4, Bucun~ti, 1981, p. 66. V. Vătăşianu, Istoria artelor plastice în România, Bucure5ti, 1968, p. 209.
1
"
E. Greceanu, op. cit., p. 43; C. Popa, op. cit., p. 72-73.
~, I. Miloia, Analele Banatului, 3. 1930, 7, p. 31-35.
"" V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, Bucureşti, 19:'>9, p. 25R.
24 P. Bona, L. Groza, Valorificarea noilor cercetări în domeniul istorici naţionale, Caransebeş, 1989, p. 15.
~:, Ibidem, p. 15.
~a V. Vătă~ianu, op. cit., p. 149.
,., Ibidem, p. 149; Idem, Istoria artelor plastice în România, p. 209: C. Popa,
op. cit., p. 24 şi 65 cu nota 291.
~s C. Popa, op. cit., p. 24, 28.
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Fig. 6. Fragment de la portalul de vest al bisericii.
Abb. 6. Fragment von Westportal der Kirc11e.

male pentru planul bisericii de la Berzovia se pot cita şi din mediul rural
transilvănean datate în genere între a doua jumătate a veacului al
XIV-Iea ş i mijlocul veacului al XV-lea 28 •
Pre zenţa la Bo cşa , în imediata vecinătate a Berzoviei, a unui sediu
al ordinului fr<rncisrn n clin cadrul vicariatului Bosniei, a înrîurit fără
îndoială şi evoluţia arhitecturii de zid din această parte a Banatului29 •
Docw11entele amintesc, începînd din prima jum ă tate a veacului al
XIV-lea, mai multe biserici din zid în extremitatea vestică a văii Bîrzavei şi zonele învecinate 3o.
'u L. \Va dclingus, Annales m inorum seu trium ordinum a.S. Francisco institutorum, IX, (1377-1 41 7), Qua racchi, 1932, p. 294-29cy, în cadrul custodiei Bulgariei
sî nt am int ite ur m ătoare le sed ii franciscan e. 1. DeSeverino, 2. Orisciavae circa portant
fe rream, 3 Sebeş , 4 Srim, 5 Chevesdi. Acesta din urmă se identifică cu Cui eştiul localizat la Bocşa; S. Papacostea, întregiri la cunoa5terea vi e ţii biserice)ti a românilor
în evul m edi u (sec. XIV) în volumul Geneza statului în evul m ediu românesc, ClujNapoca, 1988, p . 209 ~i nota 12, unde Cuieşti ul, cetate reg ală şi di s tr,ict românesc cu ,
ace laşi nume, e ste ide ntificat la Găvoşdia ş i nu la Bocşa.; Gy. Gyorffy, op. cit„
p. 48î, aminteşte o mîn ăstire franciscană în v eacul al XIV- lea la Cui eşti .
"" Orh·ay T„ op. cit„ p. 19. în teritoriul actualului sat Se mlacul Mare (jud. Timi ş ) se loca liz ează o importantă aşezare medievală Mezeu Sumlio. Aici sînt amintite
docume ntar m a i mu lte biserici încă de la finel e veac ului al XIII- lea. F. Knauz,
Monumen tu ecclesiae Strigonensis, 1, Strigoniu, 1874, p . 583; Gy. Gyorffy, op. cit„
p. 479. Un drum principal lega Şoşdea, Ersigul şi Remetea de Se mlacul Mare şi
Lugoj.
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Fig. 7. Vedere şi profil al fragmentului de la portalul de vest al bisericii de la
'
Berzovia.
·
Abb. 7. Ansicht und Profil von der Westportal der Kirche von Berzoyia .

Analiza mărturiilor izvoarelor scrise referitoare la Remetea, coroborate cu analogiile de plan, ne îndreptăţesc să tragem concluzia că biserica de ·zid de la Berzovia a fost construită în a doua jumătate a veacului
al XIV-lea. in aceeaşi perioadă, la Reşiţa - Moroasa, în zona de la poalele Semenicului, cnezii de la Terova îşi construiau propria lor biseiiică
din zid. Ctitoria cnezilor ţeroveni era tot o biserică sală cu altar pătrat
de dimensiuni modeste însă31 •
Cercetările arheologice de la Berzovia au pus în evidenţă un monument de arhitectură uitat din veacul al XIV-lea. Informaţiile oferite de
cercetarea arheologică coroborate cu mărturiile documentare din secolele XIV-XV au oferit · un suport temeinic pentru identificarea şi localizarea aşezării şi curţii medievale Remetea în valea Bîrzavei la Berzovia. S-a putut astfel aduce o întregire la geografia istorică a Banatului
medieval.
DUMITRU

„

D. Ţeicu, SCIVA, 40, l989, 1, p . 67-70.
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ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS
IN BERZOVIA
(Zusammenf assung)

Die Ortschaft Berzovia befindet sich am Mittellauf der Birzava, an einer wichtigen Wegkreuzung zwischen dem Suden und Norden des Banats. Die bisherigen
archăologischen Forschungen betrafen hauptsăchlich das Ri:imercastrum am linken
Birzavaufer. Anlăsslich der Grabungen am Castrum wurden 1961-1962 auch die
Grundmauern eines Gebăudes freigelegt, das 2 km ni:irdlich der Ortschaft liegt. Es
wurde dariiber noch nichts veroffentlicht.
1987 wurden die Grabungen bei Berzovia-Pătruieni, am Nordufer der Birzava.
wiederaufgenommen, Man legte eine Saalkirche mit viereckigem Sanktuarium frei.
Das Kirchenschiff hat die .X'Ilnenabmessungen 11X6,55 m, das Sanktuariwn
6,50X4,50 m. An der Nordseite des Sanktuariums lag eine Sakristei mit den Innenabmessungen 4,50X4 m. Das Schiff hatte Contreforts, die symetrisch in der Mitte der
Lăngsseite und am Ende der Westseite lagen. Die Mauern waren 0,90-1 m dick und
.aus Bruchsteinen erbaut. Viele der Steine sind aus den Ruinen des Ri:imercastrums
gewonnen worden, das die mittelalterlichen Bauleute am jenseitigen Bîrzavaufer
vorfanden.
Um die Kirche und in ihr wurde eine Nekropolis gefunden, von der bloss
12 Grăber untersucht sind. Keines hatte Grabbeigaben. Die Stratigraphie zeigt, dass
die Grăber ălter sind als das Gebăude. Grab Nr. 5 wurde grossteils durch den Fundamentgrc.ben zersti:irt, der das Sanktuarium im Osten ibegrenzt. Ohne Grabbeigaben
kann nichts iiber die Anfănge und die benutzungsdauer der Nekropolis gesagt werden und iiber das Zeitvehăltnis von Nekropolis und Gebăude. Die Kirche von Ber:zovia-Pătruieni kann anhand der Plananalogien und der schriftlichen mittelalterliche-n Quellen datiert werden.
Die Ruinen der Kirche von Berzovia gehi:irten, den mittelalterlichen Quellen
.zufolge, zur Weihkirche des verschwundenen Dorfes Remetea. Die Kirche von Rernetea wird in einer Akte von 1414 erwăhnt, wăhrend der zahlreichen Konflikt~
:zwischen den Familien Chep aus Gherteniş und Stefan Himfi aus Remetea. Die Ortschaft und der mittelalterliche Hof von Remetea sind dokumentarisch bereits 1323
belegt und wurden gewi:ihnlich mit Remetea Pogănici im Pogănici-Tal identifiziert.
Mittelalterliche Dockumente des B.-15. Jh., die von archăologischen Forschungen
bestătigt wurden, plădieren jedoch fi.ir die Lokalisierung des mittelalterlichen Remetea, ein Besitztum der Familie Himfi, im Tal der Bîrzava, bei Berzovia.
Die Kirche von Berzovia-Pătruieni hat einen archaischen Plan, der lange Zeit
verwendet wurde. Die răumlich năchsten Analogien gibt es in der Kirche von Constantin Daicoviciu (ehemals Căvăran). Die dortige Kirche ist ihrerseits eine gotische
Anpassung aus der arste Hălfte des 15. Jh. des alten Typs der Saalkirche. Aufgrund
der Plananalogien und der schriftlichen Quellen findet der Autor, dass die Kirche
von Berzovia-Pătruieni irgendwann in der zweiten Hălfte des 14. Jh. gebaut sein
rnuss.
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CONSIDERAŢII

PRELIMINARE ASUPRA
MATERIALULUI FAUNISTIC DIN AŞEZAREA MEDIEVALĂ
DE LA BERZOVIA - „PATRUIENI"
(jud. Caraş-Severin)

Localitatea Berzovia este amplasată pe cursul mijlociu al rîului
Bîrzava, în nord-vestul judeţului Caraş-Severin. Întreaga zonă de la
Soşdea, Berzovia şi pînă la Bocşa are aspectul unei micro-depresiuni închisă spre est şi sud-est de Munţii Dognecei, iar spre nord de culmi
domoale şi prelungi, ce despart bazinul Bîrzavei de cel al Pogănişului.
Lunca Bîrzavei, în această zonă este largă şi netedă, doar spre nord
este mărginită de o culme prelungă, acoperită de pădurea Ciclău. Cursul
vechi al rîului a avut mai multe braţe prin această luncă, mult mai la
nord de actulalul curs. Partea de nord a luncii rîului la Berzovia, ce se
întinde de la şoseaua spre Iersig şi pînă dincolo de hotarul cu Ghertenişul, este cunoscută în toponimia locală sub numele de „Pătruieni" 1 • Vegetaţia acestei regiuni cuprinde păduri de stejar, gorun, gîrniţă, alături
de una specifică de luncă.
Săpăturile arheologice întreprinse în anul 1986 au evidenţiat în margir.2a pădurii Ciclău o biserică-sală cu sanctuar patrulater, iar imediat
în vecinătatea ei, urmele curţii feudale, Remetea, aparţinînd familiei
Himfy. Domeniul familiei Himfy cuprindea Valea Bîrzavei, de la Bocşa
pînă la Soşdea, iar spre nord, bazinul Pogănişului, pînă la Vermeş şi Iersig2. Cercetările întreprinse în reşedinţă au dus la dezvelirea parţială
a unei locuinţe de suprafaţă din lemn, de mari dimensiuni, datată în secolul XIV 3 • Din locuinţă provine un semnificativ material arheologic,
precum şi un important eşantion faunistic, cumulînd 584 oase, dintre
care 480 determinabile.
O serie de caracteristici ale oaselor: stare avansată de fragmentare,
urme de ardere, rosături, le încadrează în categoria deşeurilor menajere.
Peştilor le revin opt fragmente de operculare şi vertebre aparţinînd
unor ciprinide de talie mică.
Păsările sînt reprezentate printr-un material bogat provenind de la
găină, gîscă, raţă.
1
2

3

V. Sl'ncu, I. Băcănaru, Judeţul Caraş-Severin,
D. Ţeicu, în SCIVA, 40, 1989, 1, p. 67, nota 2-!.
Informaţie de la D. Ţeicu.

Bucureşti,
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Georgeta el Susi
Tabelul 1
Repartiţia

BpecUi

materialului pe specii
Nr. frg.

.,.

NMI

'!.

Sus scrofa domesticus
Ovicaprine
Bos taurus
Equus caballus

175
40
45
5

36,4
8,3
9,3
1

27
7
6
2

41,5
10,7
9,2
3

MAMIFERE DOMESTICE

265

55,2

42

64,6

Sus scrofa ferrus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Martes martes
Ursus arctos
Lepus europaeus

32

1
1

6,6
2,7
1,8
0,2
0,2
0,2

6
2
1
1
1
1

9,2
3
1,5
1,5
1,5
1,5

MAMIFERE SALBATICE

57

11,8

12

18,4

67

54

83

10,4
1,6

11

13

9
1

MAMIFERE

322

Păsări
Peşti

50
8

TOTAL SPECII DETERMINATE

480

100

16,9
65

100

Oasele de găină provin de la exemplare de talie mică, nedepăşind valorile celor din aşezările medievale din Banat4 ori Europa Centrală 5 • Cele
48 resturi provin de la doi cocoşi şi nouă găini. Trei animale sînt tinere,
unul adult şi restul mature. De la gîscă provine un fragment de tarsometatars cu lţ. dist. 21,5 mm, iar de la raţă, un humerus cu lţ. dist.
15,5 mm. Repartiţia ·materialului pe regiuni corporale indică o suprareprezentare a scheletului membrelor.
Mamiferele au cele mai numeroase resturi, în cadrul lor detaşîndu-se
lotul porcinelor domestice, printr-un procent de 36,40/0• Cea mai numeroasă cantitate de oase provine de la scheletul cefalic, cca 140 fragmente de maxilare, dinţi izolaţi. Cei 27 indivizi au fost sacrificaţi după
cum urmează: şase animale sub .un an (doi foettus, un individ între 2-4
luni, trei indivizi între 8-9 luni), ceea ce reprezintă un procent de 22,20;0 •
Intre 1-2 ani s-a sacrificat cel mai mare procentaj, 51,8D/0 • Peste 2,5
ani, un procent de 25,90/0 • în categoria de vîrstă 1-2 ani se constată
o predominanţă a masculilor, iar peste această limită o preponderenţă
a exemplarelor femele. Această exploatare pare echilibrată în măsura
în care se avea în vedere nu numai exploatarea speciei pentru carne
• G. Trincă, in Banatica, VII, 1983, p. 316; Idem în Tibiscum, VI, 1986, p. 420.
• L. Teichert, in Ausgrabungen und Funde, 25, 1980, 2, p. 107; S. Bokonyi, în
Mittelalterliche Funde aus etnem Brunnen von Buda, Budapesta, 1966, p. 82.
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Datele metrice ale glinil din

~re

Nr.

M

CORACOID
lg. mx.

1

43

SCAPULA
lg. mx.

2

52,5; 62

3
3
4

63,5-67
17 -17,5
13 -14

ULNA
lţ. dist.

1

61

FEMUR
lţ. prox.

1

13,5

TARSOMETATARS
lg. mx.
Iţ. prox.
lţ. dist.

6
7
7

60 -80
10,5-12,5
10,5-13,5

TIBIOTARS
lţ. prox.

1

18

Piel!la

HUMERUS
lg. mx.
lţ. prox.
lg. mx.

Tabelul 2

VariabWtate

65
17,3
13,5

65,5
12
12,1

(1-2 ani era probabil vîrsta optimă de sacrificare), ci şi menţinerea unui
stoc reproducător. Datele metrice prelevate de pe resturile maxilare indică o dentiţie mai puţin masivă dccît cea a speciei din aşezările medievale de la Moldova Veche - „Hît" 6 , llidia 7• Dimensionările scheletului
postcranian indică, în schimb, o conformaţie mai robustă decît a porcului din aşezarea de la Ilidia, neatingînd-o pe cea a populaţiei din Valea
Dunării (Moldova Veche „Rît"). Talia acestei specii oscila între 6880,4 cm, cu o medie de 74,5 cm. În pofida acestei valori crescute şi a celorlalte caracteristici corporale, avem încă de a face cu o specie primitivă,
neameliorată.

Pe locul secund, ca număr de resturi, urmează bovinele. Două piese
întregi, un radius cu lungimea de 262 mm şi un metacarp cu lungimea
178 mm, au permis calcularea taliei la două exemplare femele: 112,8 cm
şi 107,3 cm (Matolcsi). Valorile estimate precum şi celelalte observaţii
asupra scheletului indică animale cu o conformaţie gracilă şi talie mică,
frecvente în aşezările medievale de pe teritoriul României3. Din cei şase
indivizi, doi au fost sacrificaţi sub 3-3,5 ani şi restul la o vîrstă înaintată.
Ovicaprinele prezintă un material puţin semnificativ, provenind de
la şapte exemplare. Dintre acestea doar unul a depăşit 3,5 ani, majoritatea fiind sacrificate sub un an.
Trincă,

8

G.

7

Idem, în Banatica, VII, 1983, p. 318.
S. Haimovici, în ArhMold, XI, 1987, p. 262; Idem, în SCIVA, 35, 1984, 4,

8

în Tibiscum, VI, 1986, p. 423.

p. 314.
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De la cal provin cinci fragmente (un M 3 cu lg. 32 mm; o porţiune ele
radius proximal; doi incisivi şi un fragment de astragal cu lg. părţii med.
55,5 mm şi lţ. max. 58 mm) atribuite la două exemplare mature.
Hesturile speciilor vînate sînt puţin numeroase, în cadrul lor detaşîn
du-se lotul suinelor sălbatice. Resturile mistreţului provin de la animale
imature, punîndu-se în evidenţă doar exemplare femele.
De la cerb şi căprior s-a păstrat un material puţin numeros, aparţl
nînd unor exemplare mature.
De la urs provin fragmente nedimensionabile dintr-un craniu deteriorat în timpul săpăturii.
Aceste fragmente au aparţinut unui exemplar bătrîn, cu dentiţia erodată pînă la bordul maxilar, de talie mare. Piesa a ajuns în locuinţ{1,
probabil ca trofeu de vînat.
Jderului îi aparţine un fragment de omoplat iar iepurelui o porţiu:1e
de humerus cu lţ. dist. 13,5 mm.

„
Materialul prezentat oferă unele date asupra speciilor consumate în
aşezarea respectivă, problema raporturilor procentuale dintre grupele de
animale rămînînd, deocamdată pasibilă de modificări 9 . Este prematură
încercarea de a schiţa reperele economiei animaliere, chiar dacii lotul
este relativ bogat. în acest stadiu al cercetării se pot doar nominaliza
speciile consumate, cu unele remarci asupra biometriei corporale. Este
de remarcat frecvenţa sporitti a resturilor de porcine în raport cu restul
mamiferelor. Acestea reprezentau prin excelenţă animalele crescute în
scopuri alimentare, membrii microcomunităţii avînd o preferinţă deosebită pentru carnea de porc. Tăierea lui se făcea după atingerea maturiti"iţii sexuale, păstrîndu-se un procent suficient pentru fondul reproductiv. Creşterea sa nu necesita un efort deosebit, condiţiile existente în
arealul aşezării fiind propice.
Pe locul secund, dupi'1 porcine, în conformitate cu criteriul procentual
adoptat, se situeaz[1 bovinele. Acestea erau utilizate cu preponderent:1 la
muncile agricole şi casnice, dat fiind procentul de vîrstă sporit al animalelor sacrificate la o vîrstă înaintată (670/o). Lipsa aproape cu desăvîr~ir<3
a tineretului bovin, îndreptăţeşte opinia că această specie nu conta decî\
prea puţin în alimentaţie.
Ponderea ovicaprinelor va fi fost mai mică, fie ea, chiar şi în alimentaţia carnată.

Un loc important îl reprezenta creşterea păs[1rilor, cu accent pe cea a
galinaceelor. Semnalăm frecvenţa sporită a găinii raportat la alte aşez[tri
medievale din Banat şi chiar restul ţării. Procentul de 16,90/o le situează.
imediat după porcine.
Ponderea speciilor vînate este mică; dacă am elimina din statistică
procentele jderului, iepurelui şi ursului, care la un lot redus numericeşte
devin importante, frecvenţa speciilor vînate, cu o pondere reală în consum (cerb, căprior, mistreţ), ar scădea la 9,30;0 pe resturi şi 12,20/o pe
indivizi. Vînătoarea avea mai degrabă un rol în reducerea dăunătorilor
agricoli, de agrement, contînd, probabil mai puţin în alimentaţie. Condi"

Staţiunea

fiind în curs de cercetare, materialul se va
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Tabelul 3

Datele metrice ale porcinelor domestice
Piesa

Variabilitate

M

6

27 -30,5

29,4

5
7
19

95 -98
60 -63
26,5-30,5

96,5
61,8
28,7

6

21,5-25

23,1

4
4

31,5-33
36,5-39

32,l
37,5

Nl".

MAXILA 3
lg. :CV'I3

MAN'DIBULA
P~-M 3

M1-Ma
lg. Ma

OMOPLAT
)ţ. col
Hl'MERUS
lţ. trohlee
Yţ. distală

RADIUS
)ţ. prox.

5

TIBIA
lt. dist.

3

27 -28
28,5-30

27,6
29,l

ţiile de amplasare a reşedinţei ca şi împrejurimile erau propice acestei
îndeletniciri.
Pescuitul avea un rol redus în consum, practicîndu-se ocazional.
Intrucît pentru perioada respectivă (sec. XIV-XV) există mărturii
ducumentare, oferim în cele ce urmează cîteva exemple de acest gen ce
îndreptăţesc unele concluzii preliminare avansate în text. O serie de documt>nte din izvoarele medievale, cu referinţă şi la domeniul Remetea, oferă
informaţii asupra speciilor de animale domestice, cu importanţă în econnmia locală, de exemplu:

Documentul 15 din 18 dec. 1343 10
,„ .. Ilracan Kenezius de Sosd cum Gregorio et finta suis filYs, Centum
pr.rcos minus sex porcis iobagionum sui domini de Remete abstulisset"
(Eracan, cneazul de Soşdea împreună cu Grigore şi Finta, fii săi au furat
94 de porci ai iobagilor).
Documentul 162 din 25 oct. 1404 11
,,. .. andreas Jacobus Nicolaus fily Chiep de Girthianus, anno in presenti
ai:l quandam possessionem ipsius magistri stephani fily petri de remethe
s;,~<ly vocatam manibus armatis et potenciarYs irruendo Blada et porcos
vniuersYs Jobagionibus eiusdem magistri Stephani ... " (Andrei, Iacob şi
Nkolae fii lui Chep de Gherteniş au pătruns cu forţa pe moşia lui Ştefan
de Rcmetea-Soşdea şi au luat toate vitele şi porcii iobagilor).
Din cele citate se poate constata că în zonă existau condiţii propice
Krass6 Vârmegye Tortenete, Budapesta, III, 1882, p. 14.
Ibidem, p. 247-248.

w P. Frigyes, în
11
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creşterii suinelor, rmarcindu-se abundenţa lor şi indirect ponderea însemnată în consum. Referitor la bovine, aceeaşi sursă documentară menţio
nează la ce anume erau utilizate acestea.

Documentul 201 din 7 noiem. 1418 12
" •.. aratris quatuor boues excepisset ... " (au luat patru boi de arat).
Documentul 180 din 26 dec. 1410 13
„ ... vniuersa animalia magna scilicet et iumenta Jobagionum ... " (au
luat toate animalele mari şi de povară iobagilor) ...
Referiri la turmele de ovicaprine, relativ numeroase, cum lasă să se
întrevadă din următorul fragment de document, se fac în aceeaşi sursă
documentară.

Documentară

174 din 5 febr. 1407 14

„ ... quatraginta oues duas vaccas cum vitulo recipi faciundo ... " (au luat
patruzeci de oi, două vaci cu viţei).
ln privinţa vînătorii, o altă sursă documentară evidenţiază un aspect
al ei anume - vînatul de agrement cu şoimi: „Veţi afla că şoimul pe care
ni l-aţi promis l-am făcut dar lui Ştefan fiul lui Petru din Remetea ... " 15 •

GEORGETA EL SUSI

PRELIMINĂRBETRACHTUNGEN

UBER DAS F AUNISTISCHE
MATERIAL AUS DER MITTELALTERLICHEN SIEDLUNG
VON BERZOVIA - „PATRUIENI"
/KREIS CARAŞ-SEVERIN I

,.

(Zusammenfassung)

Die Ortschaft Berzovia Iiegt am Mittellauf der Birzava, im Nordwesten des
Kreises Caraş-Severin. Die archăologischen Grabungen aus dem Jahre 1986 brachten die Spuren des Feudalhofs Remetea zutage, der der Familie Himfy gehorte.
Die Forschungen innerhalb des Feudalsitzes ermoglichten die teilweise Freilegung
einer Oberflăchenwohnung (XIV. Jh.), aus der eine bedeutende Menge faunistischen Materials gewonnen wurde. Die insgesamt 584 Knochen - davon 480 determinierbare - gehoren verschiedenen Tierarten an (Tafel I). Des weitcren werden
bemerkungen iiber die Grosse und die Korperform der angefiihrten Tierarten
macht (Tafel 2, 3). Das analysierte faunistische Muster ermog!icht RUckschlilsse
iiber die verzehrten Arten, doch darf das prozentuell ausgedriickte Verhăltnis
zwischen den Arten als verănderbar gelten. Hervorsticht der grosse Anteil- an
Resten vom Schwein (36,4%). Es stellte ausschliesslich das fiir Fleisch geziichtete

ge-

12

Ibidem,
Ibidem,
u Ibidem,
"' Revista
13

p. 289.
p. 266.
p. 261.
Institutului Social Banat -

Crişana,

XII, 1943, p. 328.
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Tier dar. Geschlachtet wurde es nach Erreichung der sexuellen Reife (51,8D/0),
wobei aber auch eine ziemlich grosse Zahl zur Reproduktion zurUckgehalten worden ist (25,90/o). An zweiter Stelle rangieren die Rinder (eine kleine Art: 107,3 cm,
112,8 cm), die vorwiegend fUr landwirtschaftliche Arbeiten und Haushalt eingesetzt wurden. Der Antei! von Schafen und Ziegen in der Ernăhrung der kleinen
Gemeinschaft war klein (8,JO/o). Einen wichtigen Antei! hat das Hausgeflugel,
vorrangig das Hausguhn (10,40/o). Klein ist der Prozentsatz der Knochen von
Jagdwild (12,20/o), wenn man absieht vom relativ hohen Anteil der Knochen
vom Feldhasen, Băr und Marder. Abschliessend bringt der Beitrag einige Dokumente, in denen man bezugnimmt auf Tierarten, die seinerzeit auf der Domăne
vorkamen.
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ISTORIE MODERNĂ
ŞI CONTEMPORANĂ

DOCUMENTE INEDITE PRIVIND EXISTENŢA ŞI EVOLUŢIA
BRESLELOR DIN LUGOJ lN SECOLUL AL XIX-LEA

Apariţia breslelor în zona de şes a Banatului la sfîrşitul secolului al
XVIII-iea şi începutul celui următor, reprezintă o .caracteristică în dezvoltarea economică a ţinutului, asemănătoare celei din Ţara Românească,
comparativ cu Transilvania şi celelalte provincii ale Imperiului habsburgic, unde la această dată, ele se află într-un proces de declin cauzat de
concurenţa industrială. Starea de lucruri existentă aici îşi găseşte explicaţia în faptul că pe de o parte Banatul aproviziona Imperiul cu vite şi
grîne, populaţia ocupîndu-se cu precădere cu agricultura şi creşterea vitelor, iar pe de altă parte, monarhia nu apărea interesată în dezvoltarea
industriei în această regiune, tocmai pentru a evita concurenţa şi a
menţine aceste teritorii ca pieţe de desfacere 1.
. De altfel trebuie să subliniem că relaţiile capitaliste constituie în provincia bănăţeană un element de import adus pe un teren „de experiment",
de politica economică mercantilistă promovată de habsburgi în secolul
al XVIII-lea~.
La începutul secolului al XVIII-lea, după alungarea turcilor, în condiţiile persistenţei rămăşiţelor economiei naturale, numărul meseriaşilor era
fo<irte redus; stofele, încălţămintea, îmbrăcămintea şi în )!eneral obiectele
de uz casnic confecţionîndu-se de către consumatori. în ultimele trei
decenii însă, se înregistrează o creştere însemnată a acestora ca urmare
a trecerii populaţiei de la sat la om.ş şi a colonizărilor, ceea ce implică o
reglementare a organizării lor.
Breslele din Banat, apărute cu aproape 400 de c>.ni mai tîrziu decît în
Transilvania nu mai prezintă trăsăturile proprii evului mediu, ele constituie un sistem de tranziţie spre noua orînduire, dezvoltarea lor fiind
'încurajată printr-o serie de diplome şi instrucţiuni. Prin acestea se urmă
rea promovarea învii.ţării meseriilor, din necesitatea obţinerii forţei de
rnuncă calificate, preconizîndu-se în acelaşi timp măsuri care anticipează,
datorită cerinţei mîinii de lucru libere în industrie, desfiinţarea iobăgiei,
1 Iosif Kovacs, Date în legătură cu descompunerea tărănimii din Transilvania după desfiinţarea wbăgiei din anul 1848, în „Studii ·şi cercetări de istorie",

an VIII, 1957, p. 235.
~ Mihail P. Dan, Costin Feneşan, Informaţii privind pregătirea celei
treia călătorii a lui Iosif al II-Zea în Banat, în „Banatica", IV, 1977, p. 260.
19 - Banatlca, vol. X.
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realizată

în urma revoluţiei de la 1848. In acest context se poate afirma
în sinul breslelor apar germenii emancipării sociale a ţărănimii. Dacă
în perioada feudalismului breslele constituiau un sistem închis pentru
cei proveniţi de la sate, la începutul secolului al XIX-ela este încurajată
primirea lor în bresle ca şi eliberarea din iobăgie. Faptul că sesia de
pămînt era indivizibilă şi nedespărţibilă de casă, primul copil obţinînd
dreptul la casă şi sesie, punea grele probleme pentru ceilalţi urmaşi, siliţi
să-şi asigure existenţa prin efectuarea de munci agricole sau plecarea la
oraş 3 . Registrul de procese-verbale a breslelor din Lugoj, înfiinţate oficial
în anul 1818 4, consemnează o serie de ucenici proveniţi din mediul rural,
tare datorită faptului că erau lipsiţi de mijloace materiale au fost scutiţi
de taxe de ucenicie. De asemenea într-o Diplomă de privilegii acordată
breslei reunite a meşterilor strungari, pieptănari, aurari, argintari, ţesă
tori, tinichigii, legători, armurieri, curelari şi olari din oraşul Lugoj, în
;mul 1844, care constituia de fapt statutul breslei, se prevedea că în cazul
în care viitorul ucenic este şerb, el are nevoie de învoierea moşierului
pentru ieşirea din şerbie şi dacă nu a obţinut-o „va putea solicita aceasta
la forurile superioare" 5 • Practicarea meseriilor apare aşadar ca o formă
indirectă de emancipare socială, izvorîtă din condiţiile dezvoltării economice şi în mod special a creşterii cerinţelor pieţii 6 • În breslele nou înfiinţ 1te nu mai persistă sistemul rigid care pretindea calfelor o serie de formalităţi pentru a deveni meşter şi taxele pe care trebuia să le plătească
nu sînt excesive comparativ cu secolele anterioare. De pildă în cadrul
breslelor din Lugoj tot mai multe calfe sînt primite în rîndul meşterilor,
fării îndeplinirea condiţiei călătoriei profesionale, înlocuită prin plătirea
sumei de 10 fF.
ln sprijinul rolului jucat de bresle în provinciile lipsite de industrie
vine şi instrucţiunea provizorie a guvernului din Viena, dată în ianuarie
1852, ca şi patenta imperială din 1860, prin care se deschide cîmp larg
de activitate practicării industriei şi meseriilor atît în bresle, cit şi în
afara lor 3 •
Breslele din Lugoj prin apariţia lor tîrzie devin instituţii orăşeneşti,
părţi ale sistemului de tranziţie spre noua orînduire şi poartă pecetea
progresului tehnic într-o nouă diviziune a muncii specifică capitalismului,
neîntîlnită în Transilvania în faza iniţială de constituire, care a avut loc
pe un singur meşteşug. Coexistenţa lor cu diviziunea manufacturieră a
muncii, a determinat trecerea directă la înfiinţarea de bresle reunite, ce
că

" Leo Hoffman, Kurze Geschichte der Banater Deutschen, Timişoara, 192:i,
p. Bi.
• I. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, Editura Academiei R.S.R..
1968, p. 34.

;; Diploma de privilegii acordată meşterilor strungari, pieptănari, aurari, argintari, ţesători, tinichigii, armurieri, vopsitori compactori, legători si olari din
Lugoj în anul 1844, p. 1, în Biblioteca Muzeului de istorie din Lugoj, inv. 313.
6
Ladislau Fodor, Despre problema descompunerii breslelor din Odorhei în
prima jumătate a secolului al XIX-Zea, în „Studii", an IX, ianuarie-februarie 1956,

p. 126.

Registrul de procese-verbale al breslei reunite a meşterilor frînghieri, turtari,
# dogari din Oraşul Lugoj pe anii 1844-1855, f 65, în
B1bhoteca ... im·. î (în continuare Registrul de procese-verbale).
8 Eugenia Glodariu, Nicolae Cordoş, Reuniunea sodalilor români din C.:luj, în
ActaMN, X, 19î3, p. 299.
7

"':ăc~lari, săpunari, legători
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cuprindeau meserii înrudite desfăşurate însă în ateliere distincte. ln secolu lal XIX-iea, breslele trebuiesc privite din două puncte de vedere al statului care-şi realiza prin intermediul lor mina de lucru calificată
şi al meseriaşilor români, pentru care acest sistem al micii industrii apă
rea ca singură formă de promovare în domeniul economic. Numai pornind
de la aceste considerente se poate aprecia în ce măsură ele devin o frînă
în calea relaţiilor capitaliste şi care este momentul diferit de la o regiune
la alta, în care nu mai apar necesare. În perioada de care ne ocupăm,
în Banat şi implicit în Lugoj, meşterul cumulează două calităţi, cea de
meşter propriu-zis şi în subsidiar, cea de agricultor; în această structură
un dublu rol joacă ucenicii şi calfele, folosiţi în perioada învăţării şi perfecţionc:"lrii în meserie la efectuarea diverselor treburi casnice şi agricole.
Cunoscîndu-se abuzurile meşterilor în această privinţă, statul interesut
în primul rînd în calificare, stipulează expres în Diploma din 1844, că
meşterul nu poate folosi ucenicul decît pentru învăţarea meşteşugului,
dispoziţie frecvent încălcată, însă de către aceştia.
Condiţiile dezvoltării economice a Lugojului, numărul relativ mare
<tl meseriaşilor, ca şi fenomenul concurenţei, de care se loveau în desfacerea produselor, impunea cu necesitate o reglementare oficială în modul de
organizare al acestora rezultată din numeroase cereri adresate locotenenţei provinciale prin care se solicita îndepărtarea meseriaşilor străini
din piaţa oraşului, majorarea sumelor pentru diverse produse, împiedecarea aprovizionării cu materii prime de la negustorii străini, reglementarea muncii calificate 9 etc. Cererile amintite sînt înregistrate la sfîrşituJ
secolului al XVIII-lea, cînd singurele privilegii ale lugojenilor erau rezoluţiunile locotenenţiale cu privire la taxele de tîrguri şi de vamă 10 •
Una clintre cele mai vechi statistici cu privire la meseriaşii din Lugoj
dateaz{1 din anul 1775, înregistrînd în Lugojul român 23 meseriaşi (7 blă
nari, 6 cizmari, 3 căldăraşi, 2 fierari ş.a.), iar în Lugojul german 27 meseriaşi (3 zidari, 3 blănari, 3 cizmari, 2 pantofari, 2 dogari, 2 croitori, 2 băr
bieri ş.a.)11, numărul acestora fiind în continuă creştere în anii imediat
următori. Conform conscripţiei urbariale din anul 1781/1872 în Lugojul
român se aflau 101 meseriaşi care practicau 11 meserii, iar în Lugojul
german 63 meseriaşi care practicau 22 meserii 12 • Cit de stringentă era
pentru aceştia constituirea breslelor ne-o demonstrează faptul că în anul
1790 promit în schimbul reglementării concurenţei, plata impozitelor 13 ,
fiind un fapt cunoscut că meseriaşii de pretutindeni se sustrăgeau de la
plata lor.
" Ioan Boroş, Repertoriul istoric al oraşului Lugoj, 133i2-1880 mss în Colecţia
de documente a Muzeului Lugoj, inv. 180, p. 201-202.
10
Ibidem, p. 252.
11
Magyar Orszagos Leveltar, Budapesta, fond E, secţia camerală, acte bănă
ţene, nr. 778/9 IX 1775, xeros în fondul Emeric Lay.
'" Turchânyi Tihamer, Neh6.ny Krass6megyei kamerai kozseg urberi 6.llapota
a X V II szdzad vegen, în Tortenelmi es regeszeti J!:rtesită, Timişoara, 1903, caiet I, p. 2.
lJ Registru protocol bresle pe anii 1819-1827, în
Lugoj, inv. 6, fila 58 (ln continuare: Colecţia •.. ).
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La Începutul secolului al XIX-lea în Registrul de evidenţă al mesenegustorilor din Lugoj sînt pomeniţi în anul 1807, 225 meseriaşi
dintre care 113 români 14 • Meseriaşii existenţi în Lugoj în număr suficient
de mare ca să justifice existenţa unei bresle reunite erau: olarii, morarii,
săpunarii, cojocarii, cizmarii, croitorii, căldărarii, cîrnăţarii, măcelarii,
dogtirii, · butnarii, compactorii, pălărierii, frînghierii, iegarii, tăbăcarii,
argăsitorii şi cojocarii. Fără a se cunoaşte exact care au fost meşteşugarii
ce au solicitat organizarea în breaslă ştim doar că în şedinţa Adunării
Generale a Congregaţiei Comitatului Caraş din 20 mai 1817 s-a discutat
statutul breslei trimis spre aprobare Curţii din Viena 15 şi că un an mai
tîrziu, Dipfoma de privilegii a fost acordată. Pe data de 30 martie 1818,
Congregaţia comitatensă şi-a luat angajamentul de a aduce la cunoştinţă
Consilil!lui Locotenenţial provincial din Lugoj „Triplele privilegii de
breaslă cu care majestatea sa a onorat şi fericit meseriaşii localnici şi
urmaşii lor" 16 • Privilegiul de breaslă a fost publicat la Lugoj în luna iunie
1819. Deşi consacrarea legal;\ a existenţei breslelor are loc în anul 1818,
ele efectiv existau în Lugoj din anul 1816, aşa cum atestă sigiliile de
breaslă pe care este imprimată aceastii dată .
. : Prima breaslii reunită, amintită în documente este breasla meşterilor
brutari, frînghieri, măcelari, turtari, săpunari şi dogari întrunită în 5 iunie
~919 pentru adoptarea statutului şi alegerea starostelui de breaslă în
p~rfioana ~ui Wilhelm Bayer, meşter dogar 1 î. în cadrul şedinţei 1)-a citit
})';lrticip~mţilor statutul şi s-a precizat obligativitatea respectării lui, ca şi
~iipatoririle calfelor în sinul breslei. Pentru a face parte din breaslă era
obligatorie calitatea de meşter, dobîndită după efectuarea unei lucrări de
„inăestru" (Meisterstilck), precedată de c[tlătoria calfei timp de trei ani
pe la mai mulţi meşteri, în vederea perfecţionării în meşteşug, care era
atestată în cartea de călătorie.
.
. În ierarhia de breaslă - ucenic, calfă, meşter, cărţile de călătorie apar
ca părţi ale unui. sistem riguros de organizare prin care se urm[irea instituirea unui regim sever de disciplină în rîndurile calfelor în vn'.erea perfecţionZirii în meserie. Perioada de c[1E'1torie apare ~!stfel ca cea nai importantă, indispensabilă în vederea obţinerii titlului de meşter. Pe lingă prevederile statutare deosebit de rigide, constituirea breslelor reunite a deterininat totuşi rezolvarea unor serii de probleme, legate în majoritatea cazurilor de existenţa concurenţei. Astfel meşterii tăbăcari din cadrul celei de
doua· bresle reunite, intervin la conducerea bn:slei, respectiv la comisarul de breaslă Nicholaus Jakabffy, pentru a lua măsuri de împiedicare
a 'vînzc"!;-U pieilor de c:ltre negustorii veniţi din afară în piaţa oraşului, justificînd că cei patru meşteri tăbăcari din Lugoj sînt insuficienţi pentru
satisfacerea cerinţelor pieţii 18 . În acelaşi S':'ns se cere intervenţia la autoritătile comitatului pentru impozarea lumîn~irilor desfăcute pe piaţa oraşull{i de către meşterii săpunari din Ardeal, care îi concurează pe localnici. Calitatea de membru al breslei impunea şi respectarea unor norme
riaşilor şi·

a

14 Mihai Mircea Rusu, Aspecte ale vieţii social-economice a oraşului Lugoj
în secolul al XV 11 I-Zea şi în primq. jumătate a secolului al XI X-lea, în Tibiscuslstorie, Timişoara, 1978, p. 2.: ~.
15 Ibidem.
16 Ioan Boroş, op. cit., p. 324.
11
·
· Registru protocol . .. , protoC'0lul nr. 2.
1s Idem, protocolul nr. 4.
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referitoare la calitatea mărfii produse, căci numai m acest fel se puteau
indepărta de pe piaţă producătorii nebreslaşi1 9 •
Un ai doilea moment de semnificaţie deosebită pentru istoria breslelor
din Lugoj îl constituie acordarea unei noi Diplome de privilegii meşteri
lor strungari, pieptănari, aurari, argintari, ţesători, tinichigii, armurieri,
curelari şi olari, în anul 1844, ca urmare a petiţiei înaintate curţii din
Viena de respectivii meşteri în anul 1843 20 • Noua diplomă cuprindea o
parte introductivă, respectiv expunerea de motive, urmată de 49 de articole, care constituiau conţinutul actului emis. Acordarea Diplomei era
motivată „ ... pentru o mai bună înţelegere între bresle. Noi am stabilit
binevoitor anumite articole hotărîte, recunoscute şi adoptate de noi înscrise
în scrisoar·ea noastră de privilegii în întregime şi în parte, le aprobăm,
întărim şi ratificăm cu autoritatea noastră cezaro-regală şi le confirmăm
binevoitor atit pentru meşterii de mai sus cit şi de obşte pentru urmaşii
lor" 21 • Cele 49 de articole sînt cuprinse în şapte titluri care arată în acelaşi
timp domeniile reglementate: „Despre ucenici", „Despre văduve", „Despre adunările breslei", „Despre alegerea meşteşugurilor", „Despre meşte
şug în general", „Despre obligaţiile membrilor breslei".
Diploma din anul 1844 prezintă un dublu aspect, de reglementare a
organizării interne a breslei şi de consfinţire legală a formelor de asociere
a calfelor, pe linia începuturilor mişcării muncitoreşti.
Odată cu penetraţia în sistem a muncii salariate, apar şi măsurile restrictive, de îngrădire, în limitele unui salariu fix, pe care calfele trebuie
să-l respecte, în caz contrar fiind aspru pedepsite în calitate de instiga.:.
torF 2 • O asemenea prevedere a Diplomei, denotă precedente de luptă ale
acestora pentru mărirea salariului. Luînd în considerare leafa pe o săptă
mînă a unei calfe de dogar, care ajunge în medie la 4 fl., numai taxa
pentru lucrarea de meşter se ridica la suma de 25 fl. monedă convenţio
nală, la care se adăuga o cotizaţie de breaslă de 5 fl. şi o cotizaţie pentru
asistenţă medicală de 3 fl., iar în unele cazuri şi diurna plătită comisarului
şi funcţionarului, care asistau la primirea în breaslă, care se ridica:la 7 fl.
şi 30 cr. valută vienezăn.
Instituirea obligaţiei calfelor de a munci în schimbul unei remuneraţii
fixe, îi transformă treptat în muncitori salariaţi, aflaţi la dispoziţia meş
terului, care dobindeşte în aceste condiţii calitatea ele patron. Tocmai datorită acestui fapt după desfiinţcirea breslelor în anul 1872, acestea vor continua si:-1 existe sub forma corporaţiilor pînă la cel de al doilea războ~
mondial.
Pentru menţinerea prin abuz a calfelor în serviciul meşterilor, aceştia
nesocoteau adesea prevederile statutare, referitoare la obligativitatea
depunerii c[u ţi lor de căl[1torie şi actelor în lada de breaslă, în sensul că
din lada breslei calfe pe motive întemeiate îşi putea ridica oricînd actele,
pe cînd d<J.că acestea se g<"tseau la meşter nu-l pute::m părăsi. În registrul
de procese-verbale al breslei reunite a meşterilor frînghieri, turtari etc.
19

Idem, protocolul nr. 5.
Cerere adresată Curtii din Viena de către meşterii lugojeni în anul 1843,
in Colecţia ... , inv. 18.
·
"' Diplomă de privilegii acordată meşterilor lugojeni . .. , p. 4.
2"! Ibidem, p. 7.
"" Registrul de pro1 csc-verbale .. ., fila 25.
20
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din Lugoj sînt pomeniţi 16 asemenea meşteri care nu au predat cartea
de călătorie în lada de breaslă în cursul anului 1846. Tot pe linia legării
calfei de patron, acesta din urmă practica sistemul împrumuturilor, pe
care calfele atîta timp cît nu le achitau, nu puteau părăsi meşterul. Situaţia grea a calfelor îşi găseşte explicaţia şi în lipsa unei reglementări concrete în privinţa ·timpului de lucru lăsat astfel la latitudinea meşterului.
Prin diplomele de privilegii se reglementau mai mult obligaţiile calfelor
decît drepturile pe care aceştia le aveau. Dispoziţiile prezente în statutele
de breaslă prin care se reglementau drepturile şi obligaţiile calfelor, denotă
teama faţă de mişcări de protest, care îmbrăcau uneori forme violente.
Cele mai dese manifestări de nesupunere din partea calfelor au apărut
în legătură cu „lunea albastră' (Blauer Montag), zi de odihnă intrată în
obiceiul pămîntului, deoarece în duminica din ajun se petrecea24 • Astfel
în anul 1819, e:alfa de dogar Georg Wagner protestează în faţa meşteru
lui şi instigă celelalte calfe să nu lucreze în aşa numita „Lune albastr.:i·,
fapt pentru care atitudinea sa apare ca delict şi este arestat, concomitent
cu plata unei amenzi de 2 fl. şi 30 cr., la care este obligat alături de celelalte calfe care au refuzat să lucreze, dar care au plătit o amendă mai
mică variind între 30 cr. şi 1 fl'. 25 • Cazul prezentat nu este izolat, pe tct
parcursul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, apar tot mai frecvente
refuzuri de a se lucra în ziua amintită. Deşi în adunarea trimestrială a
breslei s-a stabilit că pentru repetarea delictului calfa Wagner va fi dată
afară din breaslă de către autorităţi, m[1sura nu a fost pusă niciodată în
aplicare 26 şi aceasta datorită faptului că un număr tot mai mare de calfe
părăseau meşterii din cauza răului tratament la care erau supuşi, ceea
ce echivala cu pierderea mîinii de lucru. Datorită acestui fapt s-a hotărît
ca în cazurile de respectare a „Lunii albastre', calfele să fie sancţionate
cu mustrare, retragerea salariului pe o săptămînă şi specificarea comportamentului în cartea de călătorie 27 • In afara refuzurilor colective de a lucra
la meşter, ce pot fi considerate manifestări de protest împotriva duratei
prelungite a zilei de muncă, se înregistrează tot mai multe cazuri în care
calfele îşi insultă meşterii, plîngîndu-se de condiţiile grele în care-şi desfăşurau activitatea. Uneori conflictele dintre meşteri şi calfe au avut
urmări tragice. In atelierul de pantofărie a lugojanului Niculiţă Teodor,
starostele breslei pantofarilor din oraş, lucra un număr mare de calfe şi
ucenici, plătiţi necorespunzător şi hrăniţi cu mîncare proastă. Una din
calfele meşterului amintit a protestat în anul 1835 împotriva mîncării,
fapt care a generat un conflict soldat cu moartea meşterului 23 • Pedeapsa
nu a fost deosebit de aspră, doar 2 ani închisoare şi 40 fl. amendă, deoarece calfele şi ucenicii în mod solidar au luat apărarea celui în cauză,
acuzîndu-1 pe meşter.
...
Pentru a obţine condiţii mai omenoase, calfele au început şi la Lugoj
procesul de organizare, după modelul transilvănean în aşa numitele „AsoPascu, Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea,
1954, p. 271.
"' Registru protocol bresle .. „ fila 21.
26
Ibidem, fila 23.
21 Ibidem, fila 99.
28 Emeric Lay, Dezvoltarea economică, socială şi politico-administrativă a Lugojului în timpul stăpîniril habsburgice, 1718-1848, tipo~cript, p. 43~44.
24

Ştefan
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Documente medite
ciaţ.ii ale tinerelor calfe" (Bruderschaft), care urmăreau reglementarea
raporturilor dintre calfe şi a relaţiilor dintre acestea şi meşteri. In anul
1846, calfa Alois Zettl, cere în numele tinerelor calfe asociate un mic
ajutor din partea breslei, care i se acordă sub formă de împrumut pentru
confecţionarea unei lăzi a calfelor 29 •
Asociaţia calfelor din Lugoj îşi desfăşura activitatea sub controlul
direct al breslei, care desemna un meşter din sînul ei responsabil cu
problemele tineretului, cu menirea de a le apăra interesele 30 • în mod special prin Diploma de privilegii din anul 1844, deşi nu li se recunoştea oficial calfelor dreptul de organizare, puteau totuşi să stabilească o contribuţie în bani de 15 cr., depusă în cadrul fiecărei adunări a breslei de către
toate calfele, pentru constituirea unui fond de ajutor reciproc, destinat
celor bolnavi sau celor aflaţi în perioada de călătorie 31 •
Organizarea calfelor dup[1 modelul meşterilor, prezintă caracteristicile
unei organizări profesionale, iar primele asemenea asociaţii au avut un
singur scop întrajutorarea. Prin intermediul asociaţiei amintite s-a acor..:
dat calfelor asistenţă medicală şi ajutor bănesc, dată fiind situaţia grea a
acestora. Asemenea organizaţii existente în toate sistemele de breaslă
constituie forme incipiente de organizare a muncitorimii. Chiar dacă fă
cenu parte din organizaţiile de întrajutorare, calfele nu aveau drept de
întrunire în afara sistemului de breaslă. în registrul de acte al breslelor
reunite, sub numărul 184 este consemnată cererea tuturor calfelor din
ora~ făcută în anul 1822, prin care solicită dreptul de întrunire 32 • Înaintarea unei asemenea cereri, contrară dispoziţiilor statutare a fost considerată
periculoasă, luîndu-se măsuri imediate pentru aducerea ei la cunoştinţă
locotenenţei provinciale şi comitatului Caraş, în vederea sesizării lor asuprn tendinţelor şi intenţiilor manifestate de calfe. Cu toate formele de
protest înregistrate, rezultate ale promovării exploatării în sinul breslelor, ele apar ca o etapă necesară, care atenuează în perioada de început
discrepanţele sociale puternice prezente în industrie şi agricultură în special spre finele secolului.
Existenţa breslelor în Lugoj în prima jumătate a secolului al XIX-lea
îşi găseşte explicaţia în faptul că manufacturile insuficient dezvoltate, care
nu satisfăceau în întregime necesităţile populaţiei, mai ales în privinţa
bunurilor de larg consum, se cereau completate cu meşteşuguri foarte
apreciate în epocă. De altfel într-un raport al activităţii desfăşurate în judeţul Caraş-Severin se aprecia că dintre toate oraşele din Banat, Lugojul
are cel mai mare număr de meşteşugari. Dintre meşterii lugojeni, cojocarii, tăbăcarii, opincarii şi olarii ocupau un loc de frunte, produsele lor
fiind cunoscute şi apreciate nu numai în Transilvania şi Banat dar şi în
sudul Dunării.
După constituirea breslelor, care eliminau de pe piaţă meseriaşii necalificaţi, asistăm la o creştere a numărului de meşteşugari prin obligarea
tuturor de a se înscrie în breaslă sub sancţiunea, în caz contrar, a interzicerii desfacerilor produselor pe piaţă. Astfel în anul 1853 în Lugoj îşi

"'' Registrul de procese-verbale ..., fila 49.
Ibidem, fila 31.
1
"
Diploma de privilegii ... , p. 7.
""" Registrul de protocol bresle ...• fila 75.
~0
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exercitau profesia 340

meşteri

dintre care 218 români

şi

132 de

altă

naţionali ta te33.

Iniţial statul a fost interesat să încurajeze practicarea meseriilor în
cadrul breslelor, deoarece prin dispoziţiile severe ale statutelor în special
în .privinţa pregătirii profesionale, se obţinea mină de lucru calificată, pe
măsura dezvoltării industriei însă, şi a apariţiei pe scară largă a manufacturilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sistemul rigid al breslelor devine inconvenabil, atît pentru stat cit şi pentru ucenici şi calfe.
Calfele perfecţionate în meserie nu mai. acceptă să-l slujească pe meşter.
dorind să muncească liber, nu în sistemul restrictiv de breaslă.
Existenţa, pe de o parte ca şi necesitatea desfiinţării breslelor pe de
altă parte, constituiau o problemă de politică economică. Încă din anul
1840 s-a stabilit că fabricanţii sînt liberi să angajeze pe oricine, ştergîn
du-se prin aceasta dreptul privilegial al breslelor de a declara pe cineva
drept calfă. In preajma revoluţiei de la 1848 s-a făcut o încercare de
reformă printr-un proiect de lege, care nu s-a ratificat din cauza revoluţiei, iar în anul 1872 breslele au fost desfiinţate oficial, instituindu-se
practicarea liberă şi independentă a meseriei pe baza dreptului industrial.
Pe planul suprastructurii existenţa breslelor în faza lor de început a
făcut posibilă apariţia unei mici burghezii locale, specifică zonei Banatului, lipsită de mari proprietari de pămînt, care a jucat un rol deosebit
de important în lupta pentru emanciparea naţională a românilor din acest
teritoriu începînd cu revoluţia de la 1848 şi terminînd cu actul desăvîr
şirii unităţii statale de la 1 Decembrie 1918.

LUMINIŢA WALLNER BĂRBULESCU

UNBEKANNTE URKUNDEN "OBER DIE EXISTENZ UND
ENTWICKLUNG DER LUGOSCHER ZUNFTE IM 19. JH.
(Zusa m menfassu ng)

Das spăte Erscheincn der Ziinfte în Lugoj, gegen Ende des XVIII. Jahrhundcrts, ersetzt hier sowie im ganzen Banat, die Entw1cklung der, in den anderen
Provinzen der Habsburgischen Monarchie bestehenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Das vom Staat gezeigte Interesse bei dcr Forderung des Zunftwescns, ist darauf zuriick zu fiihren, dass diese, die fiir die Entwic.klung des Kapitalismus notige qualifizierte Arbeitskraft Jieferten.
Gleichzeitig crlebten die in der Monarchie auf allen wirtschaftlichen und
:sozial-politischen Gebieten in den Hintergrund gcschobenen Rumănen durch die
Zii.nfte und das organisierte Ausiiben der Gewerbe einen wirtschaftlichen Aufschwung, infolgedessen sich ein lokales Kleinbiirgertum herausbildete, das cine
wichtige Rolle în der Revolution von 1848 und im Kampf fi.ir dic Errichtung der
nationalen Einheit spielen sollte.
JJ

lecţia

Dr. Aurel Peteanu, Istoria

meseriaşilor

români din Lugoj, copie mss. în Co-

... , p. 32.
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DESPRE MINERITUL ŞI METALURGIA
DE LA MIJLOCUL VEACULUI AL XIX-LEA

Apariţia şi dezvoltarea mineritului şi metalurgiei în sud-vestul României este indisolubil legată de existenţa unor factori fizico-geografici şi
anume de prezenţa zăcămintelor de minereuri şi fondanţi, a bogatelor' pă
duri seculare şi a unei reţele hidrografice adecvate, compusă din rîuri
cu un debit constant tot timpul anului. Desigur, factorul politic a avut
şi el un anume rol în această dezvoltare. Astfel, după 1718, cînd Banatul
a fost anexat coroanei habsburgice, mineritul şi metalurgia bănăţeană au
intrat evolutiv într-o nouă etapă. Curtea imperială din Viena - interesată în exploatarea puternică a bogăţiilor solului şi subsolului românesc a luat o serie de măsuri în acest sens 1. Este perioada cînd începe exploatarea masivă a fierului în zona Bocşa-Reşiţa, a aramei la Ciclova, Dognecea, Moldova şi Sasca, cînd ia amploare, totodată, extracţia plumbului
ori n metalelor preţioase. Încă în 1718 la Oraviţa fusese ridicat un cuptor
înalt pentru topirea aramei iar în 1719 o topitorie de fier la Bocşa 2 • Cîţiva
ani mai tîrziu sînt date în folosinţă furnalele de la Dognecea şi !Moldova
Nouă, pentru ca în 1771 să fie terminată construcţia furnalelor reşiţene 3 .
La finele secolului al XVIII-lea şi începutul veacului următor îşi fac apariţia noile centre metalurgice Ohaba Bistra-Ferclinandsberg, Ruschiţa şi
Rusca Montană, despre care date extrem de interesante ne furnizează un
document inedit, păstrat în Arhiva Muzeului de istorie din Reşiţa 4 •
Pe teritoriul localităţii Ohaba Bistra, astăzi parte componentă a oraşului Oţelu Roşu (în document numit Ferdimndsberg). primele ateliere
de prelucrare a fierului au fost construite în jurul anului 17955 • In 1823
atelierele au fost vîndute Societăţii Unite Bistra- -Ruschiţa cu sediul la
Ru.,;ca Montanu (Ruskbcrg), care era, totodată, proprietara unor mine de
1 V, \Vollmann. DezvoltarC'a t('hnicii miniere din ]'\1un'ii Cl!ră~c·ni în a doua jumă
tate a secolului al XV II 1-lea, în Banatica, I, 1971, p. 197-198.
" 200 de ani de construciii de maşini la Reşiţa (colectiv de autori), Reşiţa,
1971, p. 49,
J Semnificativ Pste faptul
că uzinele metalurgice din Bcşiţa sînt printre cele
mai n~chi rlin Europ;i (nC"' referim la uzine afl;itP în funcţimw), A·;tfel, uzinele Krunp
din Essen produc din 1811, uzina metalurgică de la Vitkovicc (R. Cehoslovacia) din
1829, cele de la Pilscn, Skoda, tot din R. CehosloYacia, din 1859/ 1860, iar fabricile de
la Donawitz (Austria) din 1BJ6 (Cf, Ibidem, p. 53)~
4
Arhiva Muzeului Judeţean ele Istorie Re;;iţa, doc. nenumerotat.
~ Silviu Mărgan, Dan Popescu, Silvia Mărgan, Studiu monografic. Uzina oielu
P.oşu, Reşiţa, 1971, p. î ~i 19.
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cupru, plumb şi fier din regiune. In anii următori Societatea Unită Bistrava completa instalaţiile metalurgice. Astfel, în 1828 este dat
în funcţiune furnalul de la Ruschiţa iar în 1830 cel de la Rusca Montană.
In ciuda acestei creşteri, procedeele învechite de obţinere a fierului şi
cheltuielile mari pentru transportul materiilor prime au determinat Societatea Unită să vîndă - la 12 septembrie 1857 - întreprinderile de la
Ruschiţa, Rusca Montană, Lozna şi Ferdinand „Primei societăţi banatotransilvănene de mine şi metalurgie" din Viena, care în 1859 va fuziona cu
Asociaţia braşoveană pe acţiuni de mine şi metalurgie, ce-şi avea sediul
tot la Viena 6 •
Documentul pe care îl prezentăm, parţial, în anexă, se leagă tocmai
de tranzacţia intervenită în septembrie 1857. întocmit în acelaşi an, el se
referă, însă, la 1856, probabil pentru a furniza date complete cumpărăto
rilor pe o perioadă de 12 luni. Documentul este împărţit în două părţi distincte, după cum urmează:
1) descrierea detaliată a situaţiei geologice, climaterice, financiare şi
sanitare existentă în zona regimentului confiniar nr. 13 (6 file);
2) o parte intitulată „Mineritul şi prelucrarea metalelor" (7 file) ce
ilustrează realităţile industriale din regiune 7 •
Important datorită informaţiilor bogate pe care le furnizează, documentul este cu atît mai interesant cu cit se referă, în special, la mineritul
şi metalurgia din localităţi care deşi nu făceau parte din regimentul nr. 13
se aflau pe teritoriul acestuia şi pentru care dispunem de mai puţine date
comparativ cu alte zone bănăţene. Sînt descrise, totuşi, cîteva exploatări
miniere, cariere de piatră, varniţe, cărămidării amplasate în localităţi componente ale unităţii militare pomenită mai sus şi care, prc>supunem, deserveau - în baza unei înţelegeri - Societatea Unită Bistra-Ruschiţa (vezi
anexa). In cele ce urmează vom analiza cea de-a doua parte a documentului.
în rîndul minelor sînt menţionate cele de la Ruschiţ:t ~i Rusca Montană
aparţinînd Societăţii Unite şi cele de la Ogradena Veche 8 , din zona Mraconia, proprietate a unei societăţi pe acţiuni. Din aceste mine se extrăge[l
plumb, fier şi argint. Plumbul extras şi pregătit la Ruschiţa era transportat la Rusca Montană unde se prelucra. De menţionat că în acc•astă localitate funcţiona şi o topitorie de alice. Transportul materialului se făcea pe
drumurile construite şi întreţinute de Societatea Unită, însă cu mijloace
de transport ce aparţineau unor particulari. Tot la Ruschiţa se exploatau
şi minereuri de fier, stratul avind o grosime cc ajungea pînă la 1,5 klafteri (2,84 m) 9 • Minereurile erau zdrobite cu ajutorul unei instalaţii speciale
compusă din 12 şteampuri. Descriind compoziţia zăcămîntului documentul precizează că acesta era impur, conţinînd pirită. Transportul minereuRuschiţa îşi

Societăţii Unite Bistra-Ruschiţa au
Anton şi Ferdinand Hoffmann împreună cu Carol Maderspach.
In studiul de faţă este redată, în anexă, doar a doua parte a documentului,
adică tocmai aceea care se circumscrie temei de investigaţie stabilită iniţial prin
titlul prezentului studiu.
b Ogradena Veche era loealitale componentă a Re,i;:imentului grăniceresc româno-bănăţean nr. J 3 (vezi dr. A. Marchescu, Grdnicerii bdnăţeni şi Comunitatea de
avere. Contribuţiuni istorice şi juridice, C.:iransebeş, 1941, p. liO).
'i 1 Klafter=1°=1896 metri: echivalentul altor unităţi de măsură folosite în
document: 1 center=56 kg, 1 Pfund=0,56 kg.

" Ibidem, p. 23-2'1. Principalii proprietari ai

fo~t fraţii
7
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lui de fier din zona de extracţie la locul de prelucrare se făcea pe calea
ferată, utilizîndu-se tracţiunea animală. în funcţie de punctul exact de
extracţie transportul dura între 30 minute si 5 ore. Fonta produsă în furnalul de la Ruschiţa era apoi transportată la atelierele din Rusca Montană
şi Ferdinand fiind prelucrată în bare, fier forjat, oţel :;;i alte mărfuri, după
cum pomeneşte documentul.
Referitor la Ogradena Veche, aici existau două perimetre miniere cu
două gcllerii, dar care în 1856 nu erau exploatate, deoarece încă în anul
1B51 atît şteampul cît şi flotaţia au fost deteriorate de apele umflate ale~
rîului Mraconia. Totuşi, în 1856 la exploatarea de aici au fost menţinuţi
~ase angajaţi (1 supraveghetor, 4 mineri şi 1 ucenic), ale căror salarii s-au
cifrat la totalul de 1 232 florini. Menţinerea acestui personal s-a făcut,
credem, cu intenţia redeschiderii exploatării din care se putea obţine, pe
ling{1 plumb, cupru, argint, aur, arsen şi antimoniu. Pentru aceasta era
necesară recondiţionarea instalaţiilor distruse, datorită timpului şi intemperiilor, la data redactării documentului.
La Rusca se află huila, dispusă în trei cîmpuri miniere, exploatarea fă
cîndu-se prin patru galerii lungi de 360° (682,56 m). Cantitatea de cărbune
<'Xploatată anual s-a ridicat la 25 300 centeri (1 416 800 kg), valoarea producţ.iei fiind de 4 216,40 florini. Erariului i se plătea o taxă de 2 creiţari
pentru fiecare center de cărbune extras (deci, în 1856 i s-au plătit 50ti
florini). La exploatarea din Rusca Montană munceau 12 oameni (1 func ţionar, 1 supraveghetor, 9 mineri şi 1 ucenic), salariile lor anuale însumînd circa 2 517 florini.
O altă mină de cărbune se găsea în vecinătatea localităţii EibenthaPu
fiind închiriată, în 1856, negustorului Ion Iovanovici din Orşova, fără a
fi însă în stare de funcţionare. Această mină fusese exploatată înainte de
Soc-ietatea Dunăreană de Navigaţie (Donau Dampf-Schiffahrts Gesellschaft).
In document este prezentat şi un inventar al caricrelor de piatră, că·
rămidăriilor, ţiglăriilor existente la Ruschiţa, Rusca Montană dar şi pe teritoriul Regimentului de graniţă nr. 13, de unde Societatea Unită BistraRuschiţa îşi completa, după cite se pare, necesarul materialelor de construcţie.

Extrem de sugestiv este tabelul existent la finele documentului. El ne
date concludente despre exploatarea minereurilor şi a cărbu
nilor, prepararea lor, producţia atelierelor metalurgice şi prelucrătoare,
valoarea ei, dotarea tehnică, consumul de combustibil, forţa de muncă utilizată, retribuirea acesteia toate datele referindu-se la anul 1856. Atunci
la uzina de plumb din Rusca Montană s-au folosit 7 107 centeri de minereu de plumb (397 992 kg), conţinutul de plumb fiind de 40 funţi plumb
(22.4 kg). S-au mai folosit de asemenea: 3 517 centeri de minereu
(Hl7 972 kg) cu un conţinut de 45 funţi plumb (25,2 kg). In total s-au obţinut pentru vînzare 311 3/ 4 centeri plumb (17 416,42 kg) şi 2 663 plăci
de plumb. Valoarea producţiei s-a ridicat la 60 332 florini. Totalul personalului folosit: 36 angajaţi, dintre care 34 muncitori, 5 dintre aceştia fiind
temporari. Salariile anuale ale personalului au reprezentat 7.869 florini.
furnizează

1

Cf.
re~~i.

Eibenthal - localitate în perimetrul companiei nr. 6 a Regimentului nr. 13.
Locotenent-colonel Liviu Groza, Grănicerii bănăţeni, Edit. Militară, Bucu-

"

rn3:l.
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Uzina de plu~b din ·Rus.~a 1-'.J9I).tană dispunf;a, printre altele, de două furnale şi o maşină de 10 CP acţionată atît. hidraulic cit şi de forţa. aburului.
întregul complex industrial de prelucrare a fierului Rusca Montană
Ferainand era dotat cu 21 maşini hidraulice, cu un total de 142 CP. Totodată, dispunea de 2 furnale, 1 cubilou, 4 cuptoare de pudlaj, 2 cuptoare de
reîncălzire, 4 linii de laminare, forje şi alte diverse instalaţii. Valoarea totală a producţiei realizată în 1856 a fost de 58 746 florini şi 30 creiţari, la
obţinerea ei aducîndu-şi aportul 212 angajaţi (173 muncitori, 32 uceni-ci, 5
maiştri şi 1 funcţionar). Dotarea tehnică, structura personalului angajat,
valoarea producţiei ilustrează, fără îndoială, dezvoltarea capitalistă - deja
avansată a acestei zone. Faptul nu surprinde, dimpotrivă, confirmă.
avînd în vedere că minele şi atelierele metalurgice de la Ruschiţa, Rusca
Montană şi Oţelu Roşu erau amplasate într-o regiune în c::ire mineritul
şi metalurgia aveau străvechi tradiţii şi unde se aflau, de asemenea, alte
cîteva puternice centre industriale, printre care Reşiţa şi Bocşa.
VASILE M. ZABERCA
RUDOLF GRAF

ANEXA

BERGBAU UND FABRICATION MIT MINERALSTOFFEN
BegrWNke
BE'rgwcrke sind in den Orten Russkberg, Ruskiza u„ Ferdinandsberg. Sie
gehorcn d{·n Gebriidern Hoffmann und Maderspach. Dann ist noch ein Bergwerk
in der Alt Ogradena'er Waldung, Gegend Mrakonia der Orsova'er Compagnie, die
ciner Akticngcsellschaft gchort.
·
In dcr crsten wird auf Blei, Silber und Eiscn gebaut.
Es befinden sich in:
Ruskiza
Ein Mineral-Bleibergv.rerk
Ein Eisenwcrk
Russkberg
Eine Bleihiittc
Eine Eisen u. Stahlfrischhiitte
Ferdinandsberg
Eine Eisen unei Stahlfrischhiitt<>.
Einc Emailhiitte (die zwar untcr Artikel 7 gehorend, <loch hicr abgcham:klt
wird.)
Die Bleilagerstătten wechseln mit .einer Măchtigkeit von 1-40'; einigc dc~ncn
sic'.1 bis 1·00° andere nur 2-5° aus.
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Die Aufbereitung geschieht in Ruskizza. Die derart gewonnenen Roherzc
werden nach Russkberg verfilhrt u. dort verhilttet. Die ·verhilttung geschieht
auf elen von der Gewerkschaft erbauten und erhaltenen Strassen und Wegen mit
Privatfuhrwerken.
Die 12 Eisensteinlager deren Măchtigkeit bis 1 1/2 Klftr. sind bestehen a\!S
Glaskopf, Pfliez, Magneteiesenstein, Schwarzeisenstein, Hematit, u. KohleisC'n:stein. Sămtliches Eisenstein ist mit Kies verunreinigt; Die fOrderung dieser Erze
bis zu den Verarbeitungs=Stătten geschieht auf Eisenbahnen u. sogenannten un_garischen Hunden auf eine Entfernung von 1/2-5 Stunden. Das nun in Ruskiza
€rzeugte Gusseisen wird in die Frischhiltten nach Russkberg u. Ferdinandsber..;
veriilhret um dort zu Stab u. Schmiedeisen u. zu Stahl il'berhaupt zur Waare vcrw:rnclelt werden.
In Russkberg befindet sich auch eine Schrottgiesserei mit cinem 24° hohen
Schrotthurm.
N,::ichstehende Tabdle zeigt clic l\1enge der gewonnenen Methale, ihren Wt?rth,
<las Arbeitspersonal sammt Besoldung, Betriebskrăfte u. Manipulationsstătten. (Per
<>xtensum die Tabelle einschalten).
Der Bergbau in Mrakonia besteht aus 2 Grubenfeldmassen mit 2 Stollen zu
SO u. 180°. Dieses Bergwerksunternehmen, welches scit geraumer Zeit noch im
Vorbereitungsbau begriffen ist, besitzt nur ein Poch und Waschwerk, welehes im
Jahre 1851 durch den nach einem Wolkenbruch angeschwollenen Bach Mrakonia
bcdeutend beschădigt wurde.
Es wurde aber daran bis jetzt noch nichts ausgebessert, so dass die Manipulationsstătten einer grilndlichen Herstellung sehr bedilrften wenn die Zeit da'
ZerstOrungswerk nicht bald vollenden soli.
Die hiezu gewinnende Erze sind Kupferfahlerze. Die Gnagart ist Quarz u.
Kupferfa:ilerze, welche Kupfer, Blei, Silber, Gold, Arsen u. Antimon liefern.
Im Jahre 1856 wurden hier beschăftigt:
I Aufseher, 4 Bergarbeiter u. 1 Junge. Lohne wurden ausgezahlt 1 232 f. u.
keine Minerale gewonnen.
Steinkohlenbaue
Wie in der geognostischen Beschreibung erwăhnt wurde ist der Regtsbebzrk
(Regimentsbezirk not. aut.) reich an Stein u. Braunkohlen. Ein Steinkohlenbergwerk mit 3 stehenden Feldmassen ist das der Gewerkschaft Hoffmann u.
Maderspach gehorende zu Russkberg. Es hat 4 Stollen=360° lang. Jăhrlich wer<kn 25 200 Ctr. gewonncn, deren Gru'xnpreis 4 216 f. 40 kr. ist.
Dem MiliW.r Arar wird ein Zehnt von 22 kr. per Ctr. bar entrichtet. Diesc
Steinkohlen, welche mit Schiefer stark verunreinigt sind u. deren Măchtigkeit
nur l' betrăgt werden in den Russkbergcr Puddelwerken verwcndet. Beim Abbau
sind aufgestellt: 1 Beamtcr, 1 Aufseher, 9 Bergarbeiter, 1 Junge; deren Gesammtjahrcsgehalt 2 517 f. 15 kr. betrăgt.
Ferner ist noch cine Kohlengrube năchst des Ortes Eibenthal, welch frilhcr
YOn der D.D.S (Donau Dampfschiffahrtsgesellschaft - not. aut.) Gesellschaft bearbeitet, spătcr aufgelassen u. jetzt dem Orsovaer Handelsmann Johann Iovanovic contractlich iibcrgcben wurde. Ein Abbau findct jedoch noch nicht statt.
Steinbriichc
Steinbrilche auf Bausteine sind fast in jedem und auf Kalksteine in vielen
Orten anzutreffen. Der Abbau geschieht jedoch nicht allenthalben kunstgerecht.
Die vorziiglichsten Steinbriiche sind:
zu Ruskiza 1 Marmor und Kalksteinbruch
zu Russkberg 1 Marmor=! Kalkstein=l Schiefer u. 1 Sandsteinbruch.
zu Werendin 1 Sandsteinbruch
zu Mehadica 1 Sandsteinbruch
bei Mrakonia Kalksteinbruch. Die dortigen Ofen liefern jăhrlich 4 000-5 OOO
Metzen ungelOschten Kalkes.
Kalksteinbrilche sind noch vorhanden: auf dem Berg Stanislova, in Lăpuscha
ir.~ P;:1~i'.l.'!<::a Thalc, bei B::zo·;ics. Pctnik, im Hiclcgthal obcrha~b Ruska, bei Ncu
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:tr.2
Im Jahre 1856
a) Gcwonnene
o aer
b) verwendete
Erze

Mineral
BleibergWc>rk ZU
Huskiza.
42 Grubenfeldmasse
-20

a) 6 520 Ctr.
Bleierze a· 45
Pfund Bleigehalt
53 480 Ctr.
Pocherz a 12
Ctr. Bleigehalt.
Zusammen
40 OOO fl. wrrth

· Bennenung der
Hiebei
angestelltes Personai

Dessen
Besol-

dung ln

Erzeugte Meta.tic ·

w.w.

2 Beamte
2 Steiger
u.
Mitfahrer
70

Bergar beiter

14 560f.

16

Junge
Bleihiltte
zu Russkberg

Eisenwerk
zu Ruskiza 35 Feldmasse Gesammtoberflăche

-

2°

!J2 264

b) 7 107 Ctr.
Bleicrzc a 40
Pf.
Bleigchalt
3 517 Ctr. Bleischliefc a 45 Pf.
Gchalt.
a) 253 OOO Ctr.
Eisenstein
b) 83 982 Ctr.
Eisensteinerze
36 4'16 Eisengehalt
1 831 Ctr.
Hoheisen
zum Umschmelzen

311 3/4 Ctr.

Verschleisblei
2 663 Ver-

schleissplatte

19 300 Ctr. Roh-

eisen
11 526 Gusseise11

aus Erzen
1 628 Gusseisen

durch Umguss

H.-19 65 /100 Ctr.

Eisen und
Stahlfrischhiltte
Husskberg

b) 29 550 Ctr.
Roheisen
2 095 18/101
Puddelmassen

gehămmerte

Eisen a IO f.
17.304 50/100

Ctr. gcwaltztes
Strec Zain und
Herdeisen
a 10 f.
24 313 Ctr. Gehămmertes

Eisen und
Stahl
frischhiltte
zu Ferdinandsberg

Puddeleisen
a s r. 10.
411 5/100 Ctr.
Zc111{, Schmiec!
u. Schlosserwaar
67 16/ 100 Ctr.
Năgel u. Draht
a 47 f. 3o.

b) 20 079

55 100 Pud-

delmassen

691 Ctr. email-

Emailhiltte
zu Ferdinandsberg

b) 691 Ctr.
Eisen Rohstoffe
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lirtes Gussgeschirr
19 559 Stab u.
Bănde Gussgeschirr

303

Werke oder Fabriken
Bei dieser

De ren

Werth

Erzeugung
ani;iestelltes
PerAonal

Desscn
Besoldung

Betriebekrătte/

Maschinen

Betriebematerial

Schmiedhammer, Poch- und
Schlammwerke mit Wasserkraft=30
Pferdekrăfte

60 332 f.

43103 f.

1039178 f.

1 Beamter
1 Meister
29 stabile
5 nichtstabile
Arbeiter

2 Beamte
5 Meister
und 33 Aufseher
62 Arbeiter
38 Jungen

7 869 f.

23 321 f.

:.w

2 Hochlifen
1 Mascbine
mit Damfund
Wasserkraft=
10 Pferdekrăften

13 275 Kubikfuss
Holzkohle
187 Kubikklafter
Brennholz

1 Hochofen
45 1/2 hoch
1 Hochofen
42 1/2 hoch
1 Cupolofen
30 Maschinen
mit Wasserkraft=35

551161 Kubikfuss
Holzkohlen

Pferdekrăften

!10 817 Kub-

14 496 f.
173 945 f.

125 617 f.
8 221 f.
3190 f.

17 500 f.

1 Beamter
3 Meister
61 Arbeiter
. 14 Jungen

21 791 f.

9 Wassermaschinen• = 120
Pferdekrăften

fuss Holzkohle.
20 840 Ctr.
Steinkohle
5-16 Kubikkltr.
Brennholz

933 113 Ku1 Beamter
36 955 f.
7 Maschinen =
bikkltr.
2 Meister
30
130 PferdeBrennholz
112 Arkrăften
beiter
18 Jungen
• Zu diesen Werks-Complexen gehoren: 2 Hochofen: 1 Cupolofen: 4 Pudd!Ofen; 3 Schweissofen; 2 Gliihofen; 4 Walzenstrecken; 8 Walzenschere; 3 Patschhămmer: 2 Hartzerrenfeuer; 1 Grabhammer; 1 Zaunhammer; 2 Cylinder; 1 Schrod:
3 Rosten; 2 Winddrommel: 1 Jocher: 1 Schmiedfeuer.
9 833 l /2 Ctr ..
oder Kubikfuss
harte
1 Beamter
2 EmailHolzkohle
18 Arbeimiihlen
2 860 I.
9 432 1/2 Ctr.
ter
10 Muffe!Ofen
o. Kubikfuss hartes
Holz
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Sadova und Waar wo der Stein i.iberall in Feldofen, dann im Cserna Thale năchst
dem Herkulesbad, wo er in gemauerten ărarischen Ofen gebrannt wird.
Als Bausteine werden im Regtsbezirke verwendet: Glimmerschiefer, Gneiss,
Trachyt, Granit u. Kalkstein in der Form von Brnchsteinen.
Im Herkulesbad wird das dort zu Tag tretende Thonschiefer verwendet Kalktuff in grossen Massen bei Toplez u. Mocserisch wird nur als Baustein beni.itzt.
Wegen seiner Festigkeit im trockenen eignet er sich unter Dach zu Quadern u.
Fensterscheiben. Er lăsst sich mit der Săge leicht zerschneiden.
Zu Steinmetzarbeiten wird das weisse Marmor von Russkizza vielfach beniltzt.
Er nimmt jedoch keine Politur an. Der im Teregovaer Schlustal zwischen Gneiss
zu Tage tretende weisse Marmor wurde noch nicht beniltzt.
Sehr geeignet zu Stufen, Platten, Quadern, Thi.ir u. Fenstersti:icken und Milhlsteinen ist der vie! Glimmer enthaltende lângliche zăhe und feste Granit am sildwestliche Abhange des Semenikberges der aber wegen der Entfernung u. beschwerlicher Mas wenig benutzt wird.
Zu Quadern, Platten u. Thi.irst6cken selbst Stufen wird der gelblig weisse grobere Sandstein zu Mehadika der viel versteinerte scheln enthii.lt, dann der grauweisse, weisse Sandstein zu Bosovics, dann der graulich graue auch weiche Sandstein zu Russkberg benutzt. Zu feineren Steinmetzarbeiten und Verzierungen wird
cier feinere weisse weiche Sandstein von Wcrendin u. Lunkaviza beni.itzt. Ziegelschlăge und Brcnnereien sind in den meisten Orten des dist(rictes). wiewohl die
Lehmerde hiezu nicht i.iberall ganz geeignet ist.
Alljăhrlich Erzeugung von Maurerziegeln mit geeigneter Erde finden bei Bozovics, Orsova, Mehadia u. Caransebes statt.
Alljăhrliche Erzeugung von Maurerziegeln mit geeigneter Erde finden bei
Hozovics, Orsova, Mehadia u. Caransebes statt.
DachZiN1eln werclrn nur in den iirarischen Etablîissement zu Caransebeş u
Mehadia erzeugt, obwohl lliezu geeignete Lehmerde auch in den Almasch vorzufindcn ist.
\Vaffen und Munitions==Fabrication
Keine Art Waffen wird im Regimentsbezirke fabricirt.
Zur Instandhaltung der Privatwaffen befinden sich zwei Civil-Bi.ichsenmacher,
mit welcher auch die vom kk. Ărar aufgestellten 3 Bilchsenmacher unbeschadet
ihren Obliegenheiten sich befassen.
Eben so wenig hierland5 Mt'.riizion fabrizirt. Eisen und Blei Munizion konnen
wie Bereits erwii.hnt auf vorhergegangener Bestellung, in der Eisen und Bleiguss,
fobrik zu Russkberg in beliebiger Menge erzeugt werden.

MINERITUL

ŞI

PRELUCRAREA MINEREURILOR

Mine
în localităţile Rusca Montană, Ruschiţa şi Ferdinandsberg. Ele
Hoffmann şi Maderspach. Mai există o mină în pădurea de la
Ogradena-Veche, zona Mrakonia a companiei din Orşova, mină ce aparţine unei
societăţi pe acţiuni.
In primele se exploatează plumb, argint şi fier.
Se găsesc la:
Mine se

află

aparţin fraţilor

Rus eh iţa
O topitorie de plumb.
O uzină siderurgică.
Rusca

Montană

O mină de plumb.
O topitorie de fier

şi

un atelier de afinare a fontei.
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metalurgia
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;

1·crdinandsberg
O topiforie de fier ..
Un atelier de afinare a fontei.
Un atelier de emailuri (care, .cu toate că aparţine de art. 7, este tratat aici.)
Zăcămintele plumbifere oscilează între 1 şi 40'; unele se , întind pînă la 100°,
altele doar între 2 şi 5°.
Prepararea minereurilor are loc la Ruşchiţa. Minereul brut obţinut 'în felul
acesta este transportat la Rusca-Montană unde este topit şi redus. Transportul
are loc pe străzile şi drumurile construite şi întreţinute de societate, cu mijloace
de transport private. Cele 12 zăcăminte de minereu de fier a căror grosime atinge
1,5 Cltr. sînt formate din minereu de fier cu str.uctură concentric radiară, avînd aspect reniform,
, magnetit, limonită, hematită şi blackbandă. Transportul
acestor minereuri pînă la locurile de prelucrare are loc pe căi ferate şi aşa zisele
vagonete ungureşti, la o distanţă între 1/2 oră şi 5 ore.
Fonta produsă la Ruşchiţa este transportată la rafinăriile de la Rusca-Montană
şi Fcrdinandsberg pentru a fi transformată în fier bare, în fier forjabil şi in oţel,
de fapt pentru a fi transformată în fontă.
La Rusca-Montană se află şi o turnătorie de alice cu un turn de alice înalt
de 24°.
Tabelul anexat arată cantitatea metalelor obţinute, valoarea lor, personalul
muncitor şi salarizarea acestuia, forţele motrice şi locurile de producţie. (Per extensum să fie inclusă tabela).
La Mrakonia mineritul constă din două perimetre miniere, cu două galerii
de 80 şi respectiv 180°. Această exploatare minieră care se află în stadiu de pregătire de destul de mult timp, posedă doar o instalaţie de şteampuri şi o spălă
torie de minereuri, care a fost avariată în mod substanţial în anul 1851 de rîul
Mrakonia ale cărui ape au fost umflate de o rupere de nori.
Pină în acest moment nu a fost reparat nimic, aşa că locurile de producţie
au nevoie de o refacere temeinică pentru a împiedica timpul să desăvîrşească
distrugerea.
Aici se exploatează: tetraedrit, ganga este cuarţ şi tetraedrite care furnizează
cupru, plumb, argint, aur, arsen şi antimoniu. In anul 1856 aici au lucrat:
1 supraveghetor, 4 mineri şi 1 băiat. S-au plătit salarii în valoare de 1 232 f.
şi nu au fost scoase minereuri.
Exploatări

de

cărbune

de

piatră

După cum s-a amintit în descrierea geognostică, zona r~gimentului de graniţă
este. bogat în cărbune de piatră şi cărbune brun. O mină de cărbune de piatră cu
3 p~rimetre miniere este cea a societăţii Hoffmann şi Maderspach de la RuscaMontană. Are 4 galerii lungi de 360°. Anual sînt exploataţi 25 300 Ctr. al căror
preţ de cost este de 4 216 f. 40 kr.
Erariului militar i se achită o taxă de 2 kr. per Ctr.
Această huilă este foarte amestecată cu şisturi cu o grosime de l', este folosită în instalaţia de pudlaj de la Rusca-Montană. La exploatare sînt folosiţi:
1 funcţionar, 1 supraveghetor, 9 mineri, 1 băiat, salariul lor total fiind de
2 517 f. 15 kr.
Există încă. o mină de cărbune în apropierea localităţii Eibenthal, care înainte
fusese ..exploatată de societatea D.D.S. (Donau Damfschiffahrtsgesellschaft), fiind
ulterior abandonată şi predată acum prin contract negustorului Johann Iova.novici din Orşova. Exploatarea încă nu are loc.

Cariere de

piatră

Cariere de piatră pentru pietre de construit se află în aproape fiecare localitate, cariere de calcar fiind deschise în multe localităţi. Exploatarea încă nu l;lre
loc peste tot conform tehnicilor adecvate. Cele mai rentabile cariere de piatră sînt:·
1n Ruşchiţa I carieră de marmură şi I de calcar;
la Rusca-Montană 1 carieră de marmură; 1 de calcar; 1 de şisturi şi 1 ·de
gre~ie
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Denumirea uzinelor
a) zAcAminte

exploatate

b) zAcAmlnte

folosite

Mina de
plumb de la
Ruşchiţa. 42
de perimetre
miniere
115.248° 2

a) 6520 Ctr. minereu de plumb, â
45 funţi plumb
53480 Ctr. minereu sfărîmat cu
un conţinut de
12 Ctr. de plumb
valoare totală:
40 OOO f.

Topitoria de
la Rusca-

b) 7107 Ctr. minereu de plumb
â 40 funţi conţi
nut de plumb
3 517 Ctr. plumb
a 45 funţi conţi
nut de plumb

Montană

Personalul
an11aJat

Salartzarea
acestuia

2 funcţio
nari
2 maiştri
mineri şi
supraveghetori
70 mineri
16 băieţi

14 560 f

Metale
produsa

311 3/4 Ctr.
plumb de
vin zare
2 663 plăci de
vin zare
fontă

19 300

. a) 253000 Ctr.
Uzina siderurgică de la
Ruşchiţa

35 de perimetre
92.264° 2

Topitorie de
fier atelier de
afinare a fontei la Rusca„
Montană

Topitorie de
fier şi atelier
de afinare la
Ferdinandsberg

magnetită

b) 83982 minereu
magnetic de fier
cu 36 4/16 conţi
nut de fier
1831 Ctr. de fontă pentru retopit

b) 29550 Ctr. fon2095
18/101 Ctr. de

tă brută:

masă pudlată

b) 20079 55/100
Ctr. de masă
pudlată

brută

11526 Ctr.
fontă de turnătorie din

minereu
1628 Ctr.
fontă de turnătorie prin
returnare
14.49 65 / 100
Ctr. fier forjat â 10 f.
lî 304 50/100
Ctr. bare strecuite lami11<1t~
şi fier de Yiltră â IO f.
24 313 Ctr. fier
pudlat forjat
ă 5 f.10.
411 5/100 Ct1·.
mărfuri, unelte forjate !',ii
de lăcătuşerie
67 16/100 Ctr·.
de cuie şi
sîrmă

a

47. f.30

Ateiier de
emailuri la
Ferdinandsberg

b) 691 Ctr. minereuri de fier
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691 Ctr. de
vase turnate .
emailate
19 559 bare,
benzi şi vao;e
turnate
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şi

fabrkilor
Salariza-

Personal
anaaJat

Valoa-

rea lor

Forte motrice

rea aces-

(maşini)

tuia

C0mbust1bllul.

Ciocan de
forjă, instala ţie de
şteampuri şi
şlam, acţio

nate hidraulic= 30 C.P.

60 332 f.

1 funcţionar
maistru
29 muncitori
stabili
5 muncitori
sezonieri

43103 f.
33
1 039178

2 funcţionari
5 maiştri şi
supraveghetori
62 muncitori
38 de băieţi

1

7 869 f.

2 fornale
1 maşină acţionată cu
abur şi hidraulic= 10 C.P.

13 275 picioare
cub cărbune
de lemn
187 clafteri
cub de lemn

1 furnal 45,5'

14496

f.30
173495 f.

14 băieţi
61 muncitori
3 maiştri

înălţime

1 furnal 45,5'
23 321
f.30

înălţime

I cubilou
maşin~ cu forţă hidraulică= 35 C.P.

21 791 f.

I funcţionar

9 ma'iini hidraulice=
120 C.P.

551.196 pî-

cioare'cub de
lemn de foc

80817 picioare
cub de cărbune
de lemn · ·
20 840 Ctr.
cărbune de
piatră·

546 Cfofteri

cub de lemn
de foc·
125 617 f.
8 221 f.
3190 f.

1 funcţionar
2 maistri

maşini hidraulice=
130 C.P.

7

112 muncitori

36 955 f.

18 băieţi

• De acest complex uzinal

aparţin:

9 432 112 Ctr.
teri de lemn
de foc

2 furnale,

1 cubilou, 4 cuptoare de pudlat, 3 instaJaţff de ardere,
2 cuptoare de recoacere, 4 linii de laminat, 8 foarfece
de lamirior, 3 ciocane hidraulice, 2 focuri de afinare,
1 baros, I ciocan de forjat bare, 2 cilindri, 3 aparate
de prăjit, 2 tobe de aer, un foc de forjă.

17500f.

1

funcţionar

18.muncitori

2 860f.

2 mori de
emailuri.
10 cuptoare
cu muflă
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9 833 Ctr. sau
picioare cub
de cărbune de
lemR
.g 432 1 /2 Ctr.
.sau ·picioar.e:
cub lemn ·tare

la Verendin 1 carieră de gresie
la Mehadica 1 carieră de gresie
la Mrakonia 1 carieră de piatră de calcar. Cuptoarele de acolo livrează anual
4 000-5 OOO de măji de calcar nestins.
Cariere de piatră de calcar se mai află: pe dealul Stanislova, la Lăpuşnic în
Valea Poneasca, la Bozovici, la Petnic, în Valea Pîrîul Rece mai sus de Rusca,
la Sadova Nouă şi la Var, unde piatra este arsă în general in cuptoare de cîmp,
apoi în Valea Cernei, în apropiere de Herculane, unde este ars în cuptoare erariale zidite.
In zona regimentului se foloseşte drept piatră de construcţie: ;fs't micaceu,
gnais, trahit, granit şi calcar sub formă de piatră brută. La Băile Herculane se
exploatează şi şist argilos care se găseşte printre straturile de calcar.
Tuful calcaros aflat în cantităţi mari la Topleţ şi Moceriş se foloseşte doar ca
piatră de construcţie. Datorită durităţii sale la uscat, se pretează a fi folosit sub
acoperiş cu piatră cubică şi de ferestre. Poate fi tăiată uşor cu fierăstrăul.
La lucrările de cioplire în piatră se foloseşte mult marmura albă de la Ruschiţa, care însă nu poate fi lustruită. Marmura albă care iese la iveală între
straturile de gnais în zona Teregova încă nu a fost folosită.
Foarte utilizabilă pentru trepte, plăci, cuburi, tocuri de geamuri şi uşi, pietre
de moară, este granitul conţinînd multă mică, lunguieţ, dens şi dur de pe panta
de sud-vest a Semenicului, care este însă foarte puţin folosit datorită distanţei
mari şi a dificultăţilor de transport.
Gresia alb-gălbuie şi grosieră de la Mehadica, care conţine multe scoici pietrificate, este folosită, tăiată în cuburi, plăci şi tocuri de uşi, ba cMar pentru
trepte; apoi gresia gri-albă de la Bozovici, cea moale de culoare gri-cenuşie de
Rusca-Montană.

Gresia mai fină, albă şi moale de la Verendin şi Luncaviţa se foloseşte la lude cioplire în piatră mai fine şi pentru decorări. Cărămidării şi cuptoare
de ars se găsesc în cele mai multe localităţi ale districtului, chiar dacă lutul
nu se pretează chiar în toate locurile la aceasta. La Orşova, Mehadia, Caransebeş
are loc producerea anuală de cărămizi, cu pămînt potrivit. Doar în stabilimentele
erariale de la Caransebeş şi Mehadia se produc ţigle pentru acoperişuri, aceasta
cu toate că în zona Almăjului se găseşte pămînt lutos potrivit.
crări

Fabricarea de arme

şi muniţii

In regiunea regimentului nu se produc nici un fel de arme.
Doi armurieri civili întreţin armele private, lucru cu care se ocupă şi 3 armurieri angajaţi ai erariului c.c., în ciuda îndatoririlor lor. Tot atît de puţin se produce aici muniţie. După cum s-a amintit deja, poate fi produsă ca urmare a unei
c-omenzi, muniţie de fier şi plumb în cantităţi nelimitate la turnătoria de fier şi
plumb d•? la Rusca-Montană.

AUSKONFTE OBER DEN BERGAU UND DIE METALLVERARBEI'i"UNG IM BANAT UM DIE MITTE DES
19. J AHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)

Die Verfasser veroffentlichen eine bis jetzt unbekannte Urkunde die sich im
Archiv des Kreismuseums fiir Geschichte aus Reşiţa befindet.
1857, wăhrend den Verhandlungen zwischen zwei kapitalistischen Gesellschaften verfasst, gibt uns die Urkunde wertvolle, und fiir das Jahr 1856 vollstăndige
https://biblioteca-digitala.ro
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Daten iiber den Bergbau und die Metallverarbeitung in den Ortschaften Oţelu Roşu
(Ferclinandsberg), Rusca Montană (Russkberg) und Ruschiţa (Ruskizza).
Ebenfalls sind Bergbaue, SteinbrUche, Kalkofen und Ziegelbrennereien beschrieben die sich in vcrschiedenc:-i Ortschaftcn auf dem Gcbietc des gcwesenen Grenzregimentes nr. 13 befanden.
Die tcchnischc AusrUstung, clic Struktur des bcschăftigtcn Pcrsonals, dessen
Bcsoldung, dcr Wert der Produktion in elen Ortschaftcn Oţelu Ro~u, Rusca Montană
und Ruschiţa bewcisen dcn hohcn Stand dcn die Industricbctricbc aus dieser Gegend
errcicht huben.
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CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA - PIONIER .
AL CULTURII NAŢIONALE A ROMANILOR BANAŢENI

Provine dintr-o familie numeroasă şi săracă. dar veche şi cu mare
dragoste de învăţătură a lui Vasile Diaconu, cărturar zugrav, emigrat în
Banat în 1726 de la mănăstirea Tismana din Oltenia, care a întemeiat
satul Srediştea Mare de lîngă Vîrşeţ cu 52 familii gorjene, unde a înfiinţat o şcoală, prima şcoală comunală românească din Banat, în care pe
lingă alte obiecte se preda şi arta zugrăvitului. Şcoala şi-a cîştigat repede
un renume deosebit, atrăgînd elevi din toate părţile Banatului. Diaconul
Vasile Loga a predat la această şcoală în limba română şi sîrbă pînă pe
la anul 1800 şi a pictat numeroase biserici. El a înjghebat o familie de
cărturari şi pictori români, dintre care se evidenţiază Constantin Diaconovici Loga şi Cornel Diaconovici. Ultimul vlăstar al acestei familii, Adrian
Diaconovici, a decedat la Timişoara la 2 ianuarie 1969 1. Un descendent al
acestei familii, probabbil Gheorghe, care ajunsese zugrav vestit, s-a aşe
zat la Bocşa Montană şi pentru a-şi atrage clientelă sîrbească şi-a adăugat
la nume sufixiul -ici.
S-a născut la 1 noiembrie 1770 la Caransebeş 2 . Şcoala poporală a urmat-o în oraşul natal, iar gimnaziul la Lugoj şi Karlovitz. Urmează apoi
dreptul şi ştiinţele politice la Universitatea din Pesta. A făcut probabil şi
studii filosofice. După terminarea studiilor a îndeplinit funcţia de tălmaci
la magistratul orăşenesc din Pesta şi de corector la Tipografia din Buda,
unde a aprobat publicarea „Istoriei pentru începuturile românilor în Dachia" de Petru Maior. Renunţă la cariera administrativă şi politică, care
nu se potrivea cu simţămintele lui patriotice şi se dedică şcolii, avînd vocaţia pentru dăscălie 3 •
El deşteaptă simţul naţional în aromînii din Budapesta şi-i desparte de
greci pe tărîm confesional. Ca drept recunoştinţă, aceştia îl aleg ca învăţă
torul şi cantorul lor, iar el introduce limba română în biserică, fapt care a
făcut să fie cunoscut şi stimat de conaţionalii săi. In 1809 înfiinţează Şcoala
normală macedo-română din Pesta, unde a lucrat timp de 4 ani. Şcoala avf'a
trei clase şi cca 30 elevi. Era subvenţionată de comunitatea de români şi
„ţînţari" şi organizată de parohia ortodoxă română din Pesta. Activa după
1
Florian Goga, Diaconovici Loga - o familie de cărturari români. fn M_itropolia Banatului, XXXVI, nr. 4/1986, p. 45.
~ Data naşterii este controversată, deoarece Loga a declarat la Timişoara, in
1849, că are vîrsta de 70 ani, ceea ce înseamnă că s-ar fi născut în 1779.
a Almanah edat de Reuniunea învăţătorilor de la şcoalele confesionale greco-
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metoda normală a lui Felbiger şi avea ca dascăl pe C. Diaconovici Loga.
El preda lecţiile în mai multe' limbi: română, maghiară, germană, latina
şi greacă. Cunoştea şi limbile sîrbă şi franceză, fiind poliglot. Clasele s~
numeau: cls. I Incepători, cls. II Ceasloveţi, cls. III Psaltireţi; iar planul
de învăţămînt cuprindea următoarele obiecte: Învăţătura creştinească, învăţătura limbii româneşti, istoria bibliei, ducere de mină către cinste,
limba nemţească, ungurească şi latinească, socoata, scrisoarea românească
şi alte limbi 4•
Se făceau exerciţii practice pentru cunoaşterea muzicii bisericeşti şi-a
tipicului, precum şi citirea Apostolului în biserică. Semestrial aveau loc
examene publice în prezenţa conducătorilor comunităţii româneşti din
Pesta. ·Cu această ocazie cei mai buni elevi ai şcolii recitau în limba română, germană şi maghiară, iar învăţătorul comunica rezultatele. Pentru
aceste cursuri Loga a elaborat manualul de limbă şi gramatică românească
pe care l-a tipărit în 18325 . Despre activitatea lui în această perioadă măr
turiseşte inspectorul şcolar Gh. Petrovki: „Domnul Diaconovici este• un
profesor atît de cult, sistematic şi devotat funcţiei sale şi face totul aproapt~
fără a primi bani" 6
Protopopul Ioan Tomici spunea că Loga „nu cu dezmierdăciuni ci cu
sărăcie, învăţînd pe alţii, şi-a cîştigat învăţăturile ce le are şi limbile cc
le vorbeste" 7 •
La 3 ·noiembrie 1812 s-a inaugurat Preparandia din Aradul vechi, iar
prin Decretul nr. 12.144 din 16 noiembrie 1812 este numit profesor 'pentru gramatică şi stil la această şcoală. Aici a predat gramatic românească
şi sîrbească, stilul spre întocmirea scrisorilor, cîntarea bisericeaiscă şi tipicul. A fost un pedagog cu vederi largi şi înnoitoare, considerînd că ştoaL1
are misiunea de-a da tineretului o educaţie complexă şi armonioasă în
spirit românesc, de-a forma personalităţi morale şi caractere, de-a da
societăţii şi neamului elemente utile. Realist, el îndruma tineretul spre
activităţile practice, spre cultivarea raţională şi rentabilă a pămîntului 8 .
Propune ca programul instructiv-educativ din şcoală să se facă în
limba maternă, să se acorde burse tinerilor dotaţi; cere învăţătorilo1· să
dovedească .în munca cu elevii blîndeţe, înţelegere, răbdare şi stăruinţă,
să ţină seama de vîrsta şi capacitatea lor de percepere şi asimilare; îi îndrumă Să vorbească şi să scrie corect, clar şi concis, să folosească cuvinte
înţelese de românii din toate părţile 9 • Aici a funcţionat timp de 18 ani ca
profesor suplinitor, datorită activităţii sale patriotice. Şi-a îndeplinit cu
multă conş.tiinciozitate datoria sa de profesor, fapt pentru care a fost bine
apreciat de directorul şcolar districtual pentru rîvna sa în muncă la d'ata
de 15 aprilie 1815. Dovadă în acest sens sînt cărţile sale didactice serise
în această perioadă:
orientale din diecesa Caransebeşului, Caransebeş, 1899, p. 10.
4 N. Gavrilovi<!, C. Diaconovici Loga, dascdl la Şcoala normald macedo-română
din Pest.a în anul şcolar 1809/10, în Mitropolia Banatului, nr. 7-9/1982, p. 551.
~ JdCfT1, p. 553.
. .
,
6
Gindirea pedagogicd a generaţiei de la 1848, Editura Didactică şi Pedagogicu,
Bucureşti, 1968, p. 3.
7 Iuliu Vuia, C. Diaconovici Loga, în Vestul, nr. 945/1933, Timişoara, p. 2.
8
I. B. Mureşianu, C. Diaconovici Loga (1780-1850), în Mitropolia Banatului,

nr. 10-12/1980, p. 708.
9 Ibidem,
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1) Caractere caligrafice pentru şcolile poporale, Buda, 1813;
·,·
2) Instrucţie pentru şcolile româneşti din Banat, Buda, 1815;
3) Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor româneşti, Buda 1818; cuprinde şi studiul Despre creşterea, despre darurile

naturii şi despre îndreptarea tînărului;
4) Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti şi versuri pentru îndreptarea tinerilor, Buda 1821;
5) Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, Buda 1822;
6) Octoich, Buda 1826;
7) Abecedar pentru şcoalele săteşti şi orăşeneşti 10 •
A mai luat parte şi la mişcarea românilor de emancipare1de sub ierarhia sîrbească, ca dovadă că mitropolitul Stratimirovici într-o scrisoare din
13 iulie 1815 îl acuză că deşteaptă tinerimea de la Preparandie şi în cler
simţul naţional românesc, fapt pentru care a fost persecutat de către
inspectorul şcolar Nestorovici. Era stimat de şcolarii săi şi. de românii din
această parte a ţării, fiind considerat ca o personalitate de prestigiu a
culturii noastre şi unul din cei mai activi „luminişti" din Banat în prima
jwnătate a sec. XIX.
Cariera dăscălească l-a atras şi el i-a închinat 42 ani din viaţa sa trudită. Cît a funcţionat la Arad a fost numai profesor interimar (suplinitor),
cu toate că eTa cel mai „bătrîn, mai învăţat şi mai vrednic" dintre toţi
profe5orii care funcţionau;Ja această şcoală 11 .1A predat metodica şi istoria
patriei, după ce prof. Ion Mihuţ a plecat în 1816 la Caransebeş, de asemenea a mai predat limba germană şi sîrbă. In anul şcolar 1816/17 a fost
numit senior (subdirector) al colegiului profesoral. Pentru faptul că a cerut
împăratului să numească episcopi naţionali pentru români, a fost ;suspendat şi ţinut sub supraveghere. Cancelaria aulică din Viena îi transmik
inspectorului Nestorovici „să nu lase din ochi. pe Diaconovici Loga; si't-i
examineze mentalitatea, să bage bine de seamă cu ce se ocupă şi să raporteze locurilor competente".
Era mare cîntăreţ şi .în timpul cît a funcţionat la Arad a predat cintarea bisericească şi tipicul, fără să fie retribuit, în timpul său liber. În
1820 se căsătoreşte şi-şi cumpără o casă, avînd familie grea cu 9 copii; dai·
pe care este nevoit s-o înstrăineze pentru a-şi putea achita cheltuielile• fă
cute cu tipărirea cărţilor. In 1824 se îmbolnăveşte de catar şi emfiz0m
pulmonar, boală care-l chinuie şi pe care a contractat-o din igrasia edificiului şcolar şi suprapopularea sălilor de clasă. Era de statură mijlocie şi
ţinea lecţiile cu mult patos şi-o dăruire de sine rămasă proverbială. A fost
preocupat de obţinerea unei 1 clădiri corespunzătoare pentru şcoală, pentru
înfiinţarea unui internat necesar preparanzilor şi-a întocmit manuale şco
lare de care se simţea nevoia: Bucvarul, Ortografia, Gramatica română şi
altele 12 •
Prin rescriptul !naltului consiliu ostăşesc de curte din Viena cu nr.
2383/11 iunie 1830 este numit director al şcoalelor naţionale din Regimentul româno-banatic nr. 13 cu sediul la Caransebeş, avînd în subordine
scolile din 16 companii. La 28 ianuarie 1831 el demisionează de la Prepa10
11

Loga Constantin Diaconovici, Timişoara, 1970, p. 37.
Pop Ştefan, Primii gramatici bănăţeni, Caransebeş, 1923, p. 17.

u Istoria literaturii romdne, voi. II, Editura Academiei R.S.R.,
p. 106.
https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti,

1968,

Victor Dobrescu

314

randia din Arad şi se mută la noul loc de muncă înlăturînd unele neajunsuri găsite aici. La Caransebeş el elaborează studiul Despre organizaţia şcoalelor preparande din districtul milităresc, care avea ca scop „lumina.rea învăţătorilor milităreşti" şi-a fost publicat la Buda în 1841 ra
adaus la Epistolariul românesc. Acest plan pentru organizarea şcoalelor
prcparande a fost întărit de împărat prin rezoluţia nr. 2614/16 ianuarie
1833, precum şi de înaltul consiliu ostăşesc de curte cu nr. 318/24 ianuarie
1834. în urma bunelor rezultate obţinute pe tărîm şoclar, în 1838 atribuţiile i-au fost extinse şi usupra. batalionului grăniceresc iliric banatic din
Almăj. Se bucură de-:o bună reputaţie în rîndufl intelectualităţii româneşti pentru activitatea sa pedagogică şi cărturărească. Prin „Decret lăudă
toriu" din 1834 Consiliul militar de curte recunoaşte lui Loga merite deosc'bite în organizarea Preparandiei din Caransebeş şi-a şcolilor naţionale
din graniţa militară 13 .
El a înfiinţat Şcoala Preparandă din Caransebeş care a luat fiinţă la
12 februarie 1832 pe lingă Şcoala capitală din Caransebeş şi Biserica Albă.
vara activa la Biserica Albă; iar iarna la Caransebeş. Cu această ocazie
autorităţile militare „au lăudat spori ul întru învăţătură, care s-a făcut intru
această şcoală preparandă" 1 · 1 • Se învăţau următoarele obiecte: Istoria bihlic{1 şi catehică. Pedagogia şi metodica, Gramatica, Epistolografia şi stilul, Aritmetica din cap şi cu cifre, Geografie matematică, fizică şi politică,
Istoria patriei, Cetirca şi scrierea nemţească, Cîntarea şi tipicul bisericesc,
Economie (cultivarea pămîntului şi-a pomilor), Cultura albinelor, Culturn duzilor şi-a viermilor de mătase. El a introdus în şcoală studiul economiei, precum şi cultura albinelor şi-a viermilor de mătase. Durata cursurilor era de 6 luni în cîte 3 cursuri de iarnă a 2 luni, iar absolvenţii primeau diplome, devenind învăţători naţionali 15 •
In acest studiu el se confesează: „ ... că întru această şcoală preparandă din miliţie, numai eu singur le propun românilor şi·sîrbilor în arnîndou{1 limbi; aceasta o fac rlin dorul care-l am cMre luminarea neamului,
pentru bunăstarea patriei. învăţăturile care se cuvin în şcolile preparandP
eu însă le propun mai pe scurt, apoi mai mult din tîlcuială" 18 „şi din ară
tare încă se învaţă, decît cu scrisoarre lungă şi cu multă învăţătură de rost.
Învăţăturile acestea se predau în 3 cursuri de iarnă. Apoi trebuie să vină
aicea şi să înveţe învăţătorii (fără pregătire pedagogică), dar şi alţi tineri,
care pînă acuma n-au fost învăţători, ci poftesc să fie; aceşti tineri se
numesc preparanzi, deci învăţătorii şi preparanzii dacă au făcut spori bun
din învăţături şi dacă au purtare bună. atunci învăţătorii merg la şcolele
de unde au venit, iar preparanzii se fac adevăraţi învăţători şi se trimit
de aici prin oraşe şi prin sate cu testimoniwn (adeverinţă), întărit de direct0rul şcolelor şi de comandantul regimentului" 1 i.
într-o notă la acest plan, el arată că „Şcoala aceasta preparandă dintre
început sau de la anul 1830 pînă la anul 1935 au fost aşezată în Caranse13
14

15

Loga Constantin Diaconovici . .. , p. 37.
Istoria literaturii române ... , p. 107.
Ţircovnicu Victor, Contribuţii la istoria

învăţămîntului

românesc în Banat,

Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 90.
rn P~peangă Vasile, Preprandia din Arad, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1984, p. 33.
17
C. Diaconovici Loga, Epistolariul romdnesc pentru facerea a tot felul de scrisori, Buda, 1841, p. 96.
· · ·
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he;;, iar din anul acesta s-au mutat la Biserica Albă, pentrucă aici în mai
multe limbi se vorbeşte şi pentru lesnime, -iaste mai uşor de trăit", confonn ordinului nr. 2628/26 octombrie 1836. In calitate de director al şco
lilor naţionale din graniţa militară, el a organizat aceste şcoli şi le-a
inspectat în fiecare an. Pentru perfecţionarea învăţătorilor a menţinut un
curs de 6 săptămîni numit „normă", care se ţinea în vacanţa de iarnă, unde
el propunea, ştiinţele pedagogice, conform ordinului nr. 2331/19 octombrie
1833 18 •
Timp de 20 de ani s-a dedicat organizării şcolilor şi pregătirii învăţă
torilor din graniţa militară, mai întîi la Caransebeş între anii 1831-1836
şi· apoi la Biserica Albă între anii 1836-1850. Primul curs de metodă l-a
organizatrla 11 august 1831, acesta finid considerat ca primele conferinţe
didactice învăţătoreşti. Preparanzii îşi făecau stagiul de practică peda·
gogică în şcolile săteşti, cu care ocazie Loga ţinea în faţa acestora cite o
pr0legere din metodică, cum a fost cazul relatat de prof. Ştefan 1Velovan
cu ocazia examenelor din comuna Prigor în vara anului 1843, cînd Loga
a pledat pentru „vocalizal["e la cetire", fapt care a dus la scoaterea slovnirii din şcolile naţionale din confiniul militar 19 •
În timpul cît a funcţionat la Biserica Albă a continuat să scrie şi să
publice manuale şcolare:
- Ortoich cu Catavasieriu, Buda 1826;
. - Epistolariul romanesc pentru facerea a tot felul de scrisori ce :sînt
în viaţa saţietăţii omeneşti de lipsă, Buda 1841; care cuprinde studiile:
Despre OTganizaţia şcolelOI[" preparande din Districtul milităresc şi începutul organizaţiei şcolelor din Arad pentru Români;
- Chemare naţională de-a ajuta tipăTirea Cărţii Istoria Românilor,
Buda 1842;
ln repetate rînduri a făcut demersuri în vederea obţinerii de fonduri
pentru întreţinerea şcolilor şi o retribuire echitabilă a învăţătorilor. ln
acest scop a creat un fond şcolnr naţional prin subscrieri. Din Decretul
lăudătoriu" rezultă că în perioada 1831-34 nr. şcolilor, al elevilor şi al
personalului didactic a crescut în felul următor 20 :
rn14

1831

Nr.

şcoll

96

Nr.
elevi

din care:
româneşti

60

I

în văNe
tă tor!

I

201

1

Nr· ecou

I

din "'ire:
româneşti

125

82

/ Nr.
elevi

I

12 417

I

Nr.
tort

_vă tă

234

dintre care o parte erau calificate. De asemenea, s-a îmbunătăţit simţitor
frecvenţa elevilor la cursuri, construcţia de şcoli şi aprovizionarea cu materiale didactice. A avut şi alte preocupări în afară de cele didactice şi administrative. A încercat să înlocuiască alfabetul cirilic cu cel latin si limba
sîrbă cu cea maternă a elevilor. La tipărirea cărţilor, Loga nu se mărginea
1s Almanah ... ,

p.

Ii.

Bucătură Marius, C. Diaconqvici
/Jilnătcnc, Timişoara, 1938, p. 25.
19

Loga, ln Crimpeie din evoluţia pedagogiei

"'' Loga Constantin Diaconovici ... , p. 31.
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la ·Banat, ci viza Transilvaniaj Moldova şi Ţara Românească. Sub acest
aspect poate fi considerat un precursor al unităţii naţionale21 •
Viaţa şi activitatea lui Loga au fost tulburate de greutăţile sale fanii~
liare, în 1847 îi moare soţia rămînînd văduv cu 9 copii; Tipografia i-a vîndut casa din Arad, iar L Stefanovici ii înscenează un proces şi de everl.imentele revoluţionare de la 1848/49. Publicase mult şi mai dorea să tip·ă
rească dar se zbătea. în greutăţi materiale. Atunci se adresează la fraţii' de
peste Carpaţi şi pleacă la 8 septembrie 1842 la Bucureşti. Aici exista un
domnitor, Alexandru Ghica, iubitor de luminare prin carte şi exista şi-o
Eforie a Şcoalelor. El întocmeşte un memoriu către domnitor în care arată
cine este, ce-a lucrat şi ce doreşte. Îi trebuiau ajutoare băneşti pentru
cărţile tipărite· şi neridicate, cît şi pentru altele pe care dorea să le tipă
rească ex. Hranograful despre istoria românilor, care va reţine atenţie\
principelui pe care Loga îl adusese în manuscris. Domnitorul considera că
prof. bănăţean „se cuvine a fi sprijinit". Eforia Şcoalelor a deschis o subscripţie publică în oraşele Bucureşti şi Craiova şi pe la judeţe pentru tipă
rirea acestei cărţi, dar domnitorul fiind înlocuit în domnie la 6 octombrie
1842, bătrînul dascăl a rămas dezamăgit22 •
El s-a adresat printr-o cerere din 14 august 1842 şi Eforiei Şcoalelor
Naţionale, arătînd că a adus cîteva cărţi lucrate de dînsul şi roagă „să
binevoiască a lua pe seama şcoalelor, cite din cărţile suptînsemnatului se
vor socoti folositoare la acestea aşezămînturi publice". Eforia a achiziţio
nat 40 exemplare din Tîkul Evangheliei, care au fost difuzate pe la şcolile
normaie şi i-a acordat 50 galbeni împărăteşti „cu chip de împrumutare la
tipărirea manuscrisului de istoria românilor hronică", lucrat împreună cu
răposatul Şincai vestitul urzitor al analelor româneştF 3 •
La 5 noiembrie 1849 este chemat la curtea marţială din Timi~ar.1,
unde dă o declaraţie în legătură cu partidparea lui la revoluţia din 1848/49
în care arată că „vîrsta mea înaintată şi lipsa de mijloace băneşti" l-au
surprins la Biserica Albă în timpul invaziei insurgenţilor maghiari, cărol'd
nu le-a dat nici un sprijin, cu toate acestea a fost suspendat din învăţă
mînt24.
A fost cel mai productiv dintre scriitorii contemporani cu el, mînuind
cu dibăcie condeiul. A scris mult între anii 1813-1842, cînd puterea lui
creatoare s-a epuizat. A compus opere „pentru luminarea tuturor românilor ori unde s-ar afla sub soare" 25 • Ne-a lăsat mostenire cca 30 lucrări
publicate şi în manuscris, scrise în spirit „luminist''· dintre care o part~
s-au pierdut. In manuscris au rămas:
- Plutarch pentru educaţie sau creşterea pruncilor 1821 (traducere);
- Istoria Romanilor de la zidirea Romei sau de la anul 763 î.Hr. pină
la înjugarea Tarigradului de turci sau pînă la 1453;
- Marmontel. Viaţa lui Belizar Duca caria carte arăta datorinţele su:.
puşilor către stăpînire şi către patrie (traducere).
21

Ibidem.

C. Diaconovici J,oga, un profesor bănăţean la principele Ţării RomâMitropolia Banatului, X, nr. 1-2/1960, p. 69.
T. Bulat, Incă ceva despre C. Diaconovici Loga, în Mitropolia Banatului, XII,

22 T. Bulat,
neşti în 1842, in
23

nr. 7-8/1962, p. 385.
~ 4 E. Wetzler, Activitatea lui C. Diaconovici Loga, in Revista Arhivelor, X, nr. 2,
Bucureşti, 1967, p. 217.
2~ Pop Ştefan, op. cit., p. 18.
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, · .,..--- Povăţuitorul tinerimei româneşti, precum şi-o serie de ·lucrări cu
caracter religios. Lucrările sale erau destinate tineretului „viitorul neanmlui" şi-a fi exemplu ţăranilor. Au rămas şi citeva manuale: Economi<1
<:împului, Pedagogie, Metodică, Aritmetică, Geografie etc.
·A fost un talentat cărturar, fapt recunoscut de către prof. Petru Pipoş
de la Preparandia din Arad, care spunea că „între toţi colegii săi d0 la
Preparandie el afost cel mai învăţat". Prof. Iuliu Vuia spune că ,.el a fo,-.t
l_Jnul din cei mai distinţi pedagogi ai timpului său, carele a propagat lumină
din Pesta pînă în Craiova", aluzie la faptul că prin 1850 după ce a fost
suspendat din învăţămînt el trece ca profesor la Craiova, dar sărăcind şi
slăbit de bătrîneţe, se reîntoarce la Caransebeş, unde se pensionează ln
3 iulie 1850 şi decedează la 28 noiembrie acelaşi an, sărac şi regretat de cei
ce i-au fost elevi. Aici în 1895 i s-a ridicat un monument pe mormînt în
cimitirul de sus din Caransebeş de către Reuniunea învăţătorilor din
diecesa Caransebeşului cu următoarea inscripţie: „Apostolului culturii naţionale româneşti, primului profesor de pedagogie şi director ... al şcoale
lor naţionale române greco-orientale din Banat Constantin Diaconovici
Loga", iar în 1919 liceul din Timişoara a primit numele său, precum şi-o
stradă din Caransebeş, dar s-a revenit în mod nejustificat şi aceasta astăzi
poartă numele nesemnificativ de Strada Şcolii. O reparaţie în acest sens
este necesară.
Viaţa şi activitatea sa sînt ale unui autentic lwninător. El acorda marc
importanţă luminării maselor şi în special instrucţiei şi educaţiei tineretului prin şcoală. Un docwnent program al acestei activităţi îl constituie
„Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti", care este un program de emancipare naţională prin cultură 26 , care anticipează pe cel al DACIEI LITER_l:\REn. În această lucrare el arată în mod exagerat că luminarea prin
cultw-ă constituie unicul izvor la „toată fericirea societăţii omeneşti".
Organizează activitatea de pregătire a lwninătorilor, de organizare a şcolii,
dar· şi de editare a cărţii, în special tipărirea manualelor. Adresîndu-sc
tinerilor arată că „mult am rămas îndepărtaţi de cunoştinţa cea deplină
a învăţăturii ... din pricină că nu am avut pretutindeni şcoli trebuincidase, nu am avut vrednici învăţători, nici cărţile cele de lipsă ... " Arată
că pentru ridicarea neamului este nevoie de bărbaţi învăţaţi, şcoli şi cărţi"
pC>ntrucă „în limba neamului să ne luminăm" 28 • De asemenea, arată că
scopul tipăririi cărţilor este ca „cetitorii să se mai înmulţească şi să se
îndemne a cetire cărţile, sporind întru luminarea minţii şi îmbunătăţirea
inimii '129 •
El n-a scris opere pedagogice speciale, dar în scrierile sale literare si
didactice găsim multe idei pedagogice. Astfel, în Ortografia sau dreapta
scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii româneşti, este o lucrare
cu' caracter normativ, cuprinzînd reguli ortografice şi ortoepice, care de
fapt este o parte a gramaticii sale, pe.care a scris-o pentru a pune capăt
lipsei de unitate a sistemelor ortografice existente pe atunci „pentru ca
să 1se împiedice odată smintele acestea 1130 • Ca adaus la această lucrare el
I. B. Mureşianu, art. cit., p. 712.
-n Loga Constantin Diacon.Ovici ... , p. 14.
:e Ibidem, p. 52.
'"' Munteanu R„ Contribuţia şcolii ardelene la culturalizarea maselor, 1962,
p. 165.
w Şcoala Ardeleană, antologie, Editura Tineretului, Bucureşti, 1959, p. 255.
zi;

/
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studiul Despre crescere despre darurile naturii şi despre îndreptarea tinerimei, care este un îndreptar medical şi educativ de popularizare
a cunoştinţelor din domeniul creşterii copiilor, care avea ca scop creştN"ea
unui tineret sănătos şi viguros, care să poată fi de folos patriei3 1• Aici îşi
expune prindpiile sale pedagogice şi despre chemarea şcolii în educarea
elevilor.
Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, Buda, 1822 este
cea mai importantă lucrare a lui Loga, este o pledoarie pentru limba română, el fiind un precursor al terminologiei gramaticale moderne şi n.ir.:.
melor limbii noastre literare. Lucrarea este rezultatul experienţelor sale
didactice de 18 ani de predare la Preparandia din Arad şi se adresează
elevilor preparanzi şi învăţătorilor, el făcînd unele consideraţii metodic~
în legătură cu folosirea exemplelor şi-a tablei. In prefaţă arată că a căutat
să alcătuiască o terminologie gramaticală românească, care lipsea în acel
timp. Considera că gramatica este „cheia tuturor învăţăturilor" şi temelia însuşirii limbii literare32 •
Gramatica sa a f05c tipărită cu litere cirilice şi are o prefaţă dedicată
lui V. Nestorovid, unde acesta arată „că prin învăţătură cauţi a lumina
mintea tinerilor şi-a îmbunătăţi inima lor cea crudă, să capete înălţatul
împărat supuşi credincioşi, Patria locuitori buni şi vrednici, iar părinţii
fii ascultători" ... 33 • Lucrarea lui Loga s-a răspîndit repede şi dincolo d~
Carpaţi şi-a servit ca manual pînă la moartea sa, deşi între timp a apărut
gramatica lui Eliade în 1828. Loga a scris această lucrare cu scopul măr
turisit „de-a căuta curăţenia limbii noastre de cuvinte străine" 34 . El defineşte gramatica că „este aceia învăţătură, care ne învaţă bine a ceti, drept
a scriie şi-a vorbi după firea limbii". Materialul este împărţit în cinci
secţiuni: Ortoepia, Ortografia, Etimologhia, Sintaxa şi Prosodia. Valoarcc1
lucrării constă în originalitatea ei.
. Cu toate că s-a format ca jurist, Loga a funcţionat mai ales ca profesor.
Inzestrat cu o minte ageră şi cu un deosebit simţ al limbii, el a dobîndit o
bogată experienţă lingvistică, precum şi numeroase cunoştinţe filologice,
aşa cum rezultă din gramatica sa. N-a urmat studii filologice speciale, jnsă
şi-a îndreptat atenţia spre cultivarea limbii româneşti. A fost un latinist
moderat, modificările fonetice propuse de el sînt rare şi nesupărătoare'.
Propune ca principală sursă de îmbogăţire a lexicului românesc derivarl'a
cu sufixe şi prefixe de la rădăcinile vechi existente în limbă. El aprt..x~ia
că „ . . . noi românii vom îmbogăţi limba noastră de la limba latineas.că,
de unde îşi trage viţa" ... 35 • Faţă de Radu Tempea şi Ienăchiţă Văcărescu,
el apare ca inovator. El românizează şi romanizează terminologia gramaticală românească. Rolul pe care l-a jucat gramatica sa în Banat şi Transilvania, este comparabil cu cel avut de gramatica lui Eliadc în Muntenia. şi
Moldova36 •
Gramatica lui Loga a fost folosită de numeroase generaţii de şcolari, nu
numai din Banat şi Transilvania, dar şi dincolo de munţi, mai ales din
31
32

Gămănescu Şt.,

3

•

~e

oraşului Caransebeş, (mss.), p.
românească, Timişoara, 1973, p. 12.

Din trecutul sanitar al

C. DiaC'onovici-Loga, Gramatica
aa Pop Ştefan, op. cit., p. 19.
a4 Ibidem.

Loga Constantin Diaconovici ... , p. 2-1.
Ibidem;
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Moldova şi Bucovina37 • R. Munteanu consideră că: „Intr-o perioadă cînd
terminologia noastră gramaticală nu era precizată, cînd normele scrise ale
limbii nu erau stabilite, asemenea acte de căutare, cu toate noutăţile şi
greşelile săvîrşite, fac parte din pionieratul unei culturi care-şi căuta
timbrul ei propriu" ...:is.
In 1841 tipăreşte „Epistolariul românesc pentru facerea a tot felul de
scrisori", Buda 1841; care cuprinde reguli şi modele pentru întocmirea
principalelor tipuri de acte publice şi scrisori şi este importantă prin valoarea ei educativă, ce rezultă din exemplele folosite şi indicaţiile metodice
în legătură cu citirea corectă' şi expresivă, precum şi necesitatea de-a
respecta în viaţa intelectuală cerinţele pentru frumos, adevăr şi bine. Loga
pledează ca tineretul să respecte firea limbii, să ocolească „grăirea mojicească" sau inexpresivă. Susţine teza relaţiei dintre bine şi frwnos. Consideră că „frumuseţea tînărului este învăţătura şi purtarea bună" 39 , deoarece ştiinţele frumoase aduc pînă la urmă „roduri dulci".
Aspiraţia lui Loga către cultură, artă şi frumos, rezultă şi din lucrarf'a
lui „Octoich şi tipicon cu Catavasier" în care expune rolul social al artei.
In Cuvînt înainte apreciază că menirea cîntării este de „a deştepta simţirile noastre către fapte şi porniri bune" 40 • Militează pentru educarea poporului prin cultură prin intermediul „măestriilor" şi-al educaţiei prin
frumos. Consideră că poporul român trebuie să năzuiască la asimilarea
unor „învăţături frumoase" şi la practicarea unor „meserii folositoare" 41 •
În Epistolar dovedeşte grijă pentru scrierea frumoasă şi compunerea corectă, precum şi pentru gîndirea corectă şi exprimarea clară în şcoală, dar
şi în afara ei.
A răspîndit cu o tenacitate de admirat idei care se caracterizează prin
spirit realizat, orientare filosofică iluministă cu finalitate practică de la
„învăţături frumoase prin şcoli la meşteşuguri folositoare, care aduc neamului strălucire"4 2 .
.
Prin toată activitatea sa a deşteptat şi cultivat simţul patriotic: ,,Ce
slujbă mai mare şi mai bună putem aduce ţării nom;tre, decît aceia cînd
învăţem şi îndreptăm tinerimea" 43 • A îndrumat pe tineri să-şi iubească
patria şi neamul şi să nu se înstrăineze de popor. Considera că şcoala
trebuie să formeze la elevi trăsături pozitive de caracter tradiţionale ca:
cumpătare, statornicie, modestia, sîrguinţa şi cinstea. Pentru îndreptarea
morală a tinerilor a folo~it diferite sentinţe morale, iar pentru formarea
bunelor deprinderi a folosit proverbele şi zicătorile. O grijă deosebită a
avut pentru pregătirea tineretului pentru viaţă, care trebuie să-şi însuşească disciplinele care sînt „de lipsă pentru acea dregătorie spre care îl
vedem că este cu talenturi de la natură dăruit1144 •
~1

B. Mureşianu, Un mare dascăl bănăţean: C. Diaconovici Loga, în Scrisul
nr. 5/1958, p. 71.
38
Şcoala ardeleană, III, 1970, p. 34.
311 R Mureşlanu, Un mare dascăl bănăţean ... , p. 271.
40
Loga Constantin Diaconovici ... , p. 15.
41
Ibidem, p. 8.
42 Ibidem,
13.
43
C. Diaconovici Loga; Gramatica .românească. „, p. 12.
44
Loga Constantin Diaconovici ... , p. 12.

ţean,

p.
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. Spre deosebire de contemporanii săi, el a lăsat o operă închegată ·şi
dec valoare permanentă~ 5 • Activitatea: sa a fost bine apreciată de către prof.
Boti!;i de la Preparandia din Arad care spunea că a fost „dascăl zelos şi
luptător . . . (cpre) din pricina ţinutei sale româneşti, a caracterului . să
energic ... arc mult de suferit ... , s-a distins pe tărîmul învăţămîntului
poporal, ca nici unul din contemporanii săi. Idealist, cins.itit, sîrguincios
şi i:hibzuit în toate lucrările sale, muncind cu rîvnă şi cu zelul unui apostol,
este fără îndoială una din cele mai alese figuri din trecutul nostru cultural"~{;. Pe drept poate fi socotit ca pionier al culturii naţionale a românilor
bănăţeni. Activitatea lui Loga în Banat poate fi comparată cu cea a lui
Gheorghe Lazăr în Ţara Românească, Gheorghe Asachi în Moldova,
George Şincai în Transilvania şi Aron Pumnul în Bucovina 47 • Deoarece
datele existente despre viaţa şi opera sa sînt incomplete şi controver.~ate,
se simte nevoia unui studiu biografic şi-a unei antologii de texte, pentru acel ce era considerat cel mai cult om al timpului său.

VICTOR DOBRESCU

C. DIACONOVICI-LOGA - PIONIER DE LA CULTURE
NATIONALE DES ROUMAINS DE BANAT
(Resume)

C. Diaconovici-Loga provient d'une ancienne familie d"erudite et de peintres,
emigrec d'Oltenie en Banat, en 1726. 11 est ne le 1-er novembre 1770, ă Caransebes.
C'est ici Ies cours de l'ecole populaire. Ensuite ii a ete !'eleve du gymnase de Lugoj,
tandis qu'ă Budapcste ii a etudie IP droit .
. C. Diaconovici-Loga a debute dans sa carriere comme interprete pres d'un
magistrat et correcteur a l'imprimmerie de l'Universite de Buda. Ensuite ii devient
instituteur et chantre de la societe Roumaine de Peste la. ii a fonde l'Ecole Norrnale
macedo-roumainc, entre 1808 et 1812. Entre 1812 ct 1830 ii a ete professeur a l'tcole
No11male d'Arad oii ii a enseigne Ia grammaire et le style. r·e~t ici qu'il a elabore
qucJques oeuvres didactiqucs: „La Grammaire Roumaine", „Appel pour l'impression
des' livres roumains, {'tc.
; En 1830, C. Diacono\·ici-Loga a ete nomme directeur des ecoles nationales de la
frontiC>re militaire, avant son siege ă Caransebeş. C'est ici qu'il a fonde l'Ecole Normale Nationale, le 12 fevrier 1832. Dans celte ecole ii etait le seul professeur: ii a
enseigne ici dans la langue roumaine et dans la Iangue serbe, entre 11831 et 1836 et
ensuite, ă BisPrica Albă, entre 1836 et 1850.
·
C'est toujours ici, a Caransebeş, qu'il a continue de publier des oeuvres clidactiqu~: „L'Epistolaire Roumain", „Sur l'organisation des Ecoles Normales du district
militaire" etc.
·
·
L'ecrivain nous a laisse approximativement 30 oeuvres publiees et en manuscrit.
II a passe a la retraite le 3 juillet 1850 et ii est decede le 28 novembre 1850, â
Caransebc~. II a ete cnterre ă Caransebe5, ·
·
45
Ghibu O., Un dascăl bănăţean de acum 100 de ani, C. Diaconovici Loga, în
Banatul, II, nr. 3, p. 6.
46
Boti<; T .. Monografia şcoalei normale· din Arad, Arad, 1923, p. 32.
47
Gîndirea pedagogică a ... , p. 4.
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ACTIVITATEA

DESPARŢAMINTULUI

LUGOJ AL ASTREI

(1898-1918)

Asociaţia Transilvană pentru Llteratura Română şi Cultura Poporului
\lomân (ASTRA), înfiinţată în 1861 la Sibiu, a desfăşurat o' activitate
multilaterală pentru ridicarea gradului de cultură al poporului român din
provinciile aflate vremelnic sub stăpînire străină, pentru cultivarea conştiinţei naţionale a românilor, de încurajare şi sprijinire a învăţămîntului
si culturii în limba română.
· În primele decenii de la înfiinţare, ASTRA a desfăşurat o activitate
organizată doar pe teritoriul Ardealului istoric, dar a avut un puternic
ecou şi în Banat1. Lărgirea teritorială a sferei de activitate a ASTREI a
fost inaugurată prin adunarea generală a Asociaţiunii de la Lugoj din
august 1896, care a hotărît înfiinţarea de despărţăminte ale societăţii şi pe
teritoriul Banatului, Crişanei şi MaramureşuluF. Acest fapt a prilejuit o
adevărată sărbătoare naţională. Urmărind presa vremii şi documentele de
arhivă 3 referitoare la acest eveniment constatăm că exista un entuziasm
general la vestea extinderii activităţii ASTREI. La adunare au participat
delegaţi din toate ţinuturile locuite de români, precum şi numeroşi ziarişti4. Manifestările au început din 14/26 august 1896 cînd oasepţilor veniţi la adunare li s-a făcut o primire sărbătorească, continuînd apoi în
zilele de 15/27 şi 16/28 august cu lucrările propriu-zise ale adunării, precum şi spectacolele literar-artistice prilejuite de acest eveniment, iar în
1
Elena Borugă, Legăturile Asociaţiei „ASTRA" cu Banatul în perioada 18611895, în Acta Musei Napocensis, XX, 1983, p. 575-584.
~ Idem, Prima adunare a „ASTREI" în Banat, în Apulum, XVI, 1978, p. 397-400.
3 Arhivele Statului Sibiu, fond ASTRA, dos. 421/1896 (Aici se păstrează 43 de

telegrame trimise din toate ţinuturile locuite de români pe adresa lui Coriolan Brediceanu la Lugoj. Din acestea prezentăm cîteva: „Salut călduros pe fraţii întruniţi în
metropola românilor bănăţeni spre a aduce jertfa şi prinos culturii românesci. Doresc
spor, succes lucrării lor măreţe. Trăiască Asociaţiunea transilvană. Dr. Aurel Mureşian" (f. 11); „Asociaţia naiională română arădană salută pre sora asociaţiune transilvană în ziua solemnă de prima intrare pre pămîntul Bănatului. Doresc izbîndă şi
rezultate strălucite. Frăţia" (f. 12); „Oraşul Piteşti, mănăstirea Argeş (a) lui Neagoe
Basarab, Cetatea lui Vlad Tepeş, salută cu entuziasm ilustra adunare, pe fruntaşii
neamului, pe pionerii culturei naţionale, uniţi în cugete şi simţire. Fie mărită naţia
românească. Trăiască Asociaţiunea. Judeţul Argeş" (f. 37); „Vă felicit, urînd succese
dorite, cu inima sînt în mijlocul Dv„ salut adunarea! Musicescu" (f. 44); „Salutăm
prima întîlnire a ASTREI în Banat, laurii vor încununa munca noastră. Un grup
de persoane din Giurgiu" (f. 39).
4 Dreptatea, III, 1896, nr. 184, p. 2 (Ziarul menţionează că au participat 11 ziarişti din România, 6 din Transilvania şi 5 reprezentanţi ai presei străine).
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17 /29 şi 18/30 august comitetul de organizare lugojan a iniţiat o excursie
la Băile Herculane şi Orşova5 •
Cotidianul timişorean „Dreptatea" a informat publicul cititor asupra
tuturor activităţilor întreprinse pentru pregătirea adunării, desfăşurarea
ei şi ecoul stîrnit de acest eveniment cultural.
Sînt semnificative comentariile legate de răsunetul adunării în România evocat de ziarul „Epoca" în coloanele căruia s-a subliniat deosebita
însemnătate a evenimentelor petrecute la Lugoj „care vor da o nouă şi
sănătoasă direcţie cestiunei naţionale" 6 • Oaspeţii veniţi din România au
fost adînc impresionaţi de bogata viaţă culturală şi solidaritatea românilor
din părţile acestea, fapt ce îi dă garanţia vicepreşedintelui Ligii culturale
M. Vlădescu, participant la adunare să sugereze că românii ce se aflau sub
stăpînirea austro-ungară erau hotărîţi cu primul prilej favorabil să înceapă
lupta pentru cucerirea libertăţii naţionale şi unirea cu fraţii lor din România.. „Cit priveşte ţinuta naţională - mărturiseşte Mihai Vlădescu aceasta e foarte dezvoltată, în cestlunea naţională nici unul nu e neorientat, iar în privinţa politicei am esperiat că sunt cu toţii gata şi decişi pentru cea mai acută luptă"'·
Demnă de reţinut este sublinierea însemnătăţii adunării generale a
ASTREI de la Lugoj apărută în oficiosul Asociaţiunii „Transilvania" care
ii asigură un loc de frunte printre manifestările culturale organizate de
ASTRA. Aici s-a evidenţiat, cu putere dorinţa românilor din cadrul monarhiei austro-ungare pentru o viaţă naţională proprie. Concluzia revistei
este că: „Menirea măreaţă şi adevărată a Asociaţiiunii n-a ieşit nici cînd
mai mult la iveală, decît la ultima noastră adunare generală din Lugoj;
idealurile noastre neţionale, individualitatea unitară a poporului român
şi trebuinţele şi aspiraţiunile saie naţionale nici cînd nu s-au prezentat
înaintea ochilor noştri sufleteşti în forme mai plastice, decît cu ocaziunea
a'..:estei splendide sărbători care ne-a arătat calea luminoasă spre cultura
noastră naţională, unde pot şi unde trebuie să se întîlnească toţi fiii naţiunii române în frăţească şi armonică conlucrare" 8 •
Cu prilejul acestei adunări numărul membrilor asociaţiei a crescut simţitor. S-au înscris ca membri fondatori: Biserica gr. or. română din Lugoj
şi Emanoil Ungureanu din Timişoara, ca membrii pe viaţă „Măiestrii cojocari" din Lugoj, „Făgeţeana" societate de Credit şi Economii din Făget,
Titu Haţeg din Lugoj, Dimitrie Carcan din Iladia, Alexiu Mangiuca şi Ioan
Nedelcu din Oraviţa, precum şi o mulţime de membri ordinari printre care
George Vuia, Patriciu Dragalina, Aurel Cosma, Paul Rotariu, Ioan Vidu,
Coriolan Brediceanu, Ioan Nemaianu, Timotei Popovici şi Institutele de
Credit şi Economii „Lugojana" şi „Sentinela", încasîndu-se suma de 1515
fl. taxe de membri 9 • în anul următor, 1897, s-au înscris noi membri din
părţile bănăţene a căror evidenţă era ţinută direct de Comitetul Central
al ASTREI pînă la constituirea despărţămintelor şi în aceste teritorii.
5
6
7

~

Idem, nr. 181-184.
Idem, nr. 185, p. 2.
Idem, nr. 192, p. 1.

Transilvania, XXVII, 1896, nr. 9, p. 209-210.
I~em. (Partea oficială). p .. CV-CVII şi CLXII. (Un membru fundator plătea
cel puţin 200 fl., membrul pe viaţă plătea odată pentru totdeauna 100 fl., cei ordinari cîte o taxă anuală de 5 fl., iar cei ajutători o taxă anuală de cel puţin 1 fl.,
de persoană).
9
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Comitetul de organizare al adunării generale a ASTREI de la Lugoj insistă'
pentru organizarea despărţămintelor asociaţiei .în Banat aducînd drept
argwnent frumoasele realizări materiale aşa cum reieşeau din raportul
casierului George Dobrin din care rezulta că după acoperirea cheltuielilor
de organizare a rămas un venit net de 1924,07 fl. din care 313 fl. s-a,predat casei centrale a Asociaţiunii, iar restul s-a< depus la băncile „Lugojana"
si „Făgeţana" rămînînd 103 fl. disponibil.1°
· La 16august1897 au fost aprobate de către guvernul 1de la Budapesta
statutele modificate ale asociaţiei care se intitula acum „Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român", eliminînd cuvîntul
„transilvan". Adunarea generală a ASTREI de la Mediaş din 27-28 august
1897 a hotărît, ca noile statute să intre în vigoare. Astfel începe o nouă
etapă în activitatea ASTREI prin extinderea activităţii sale şi asupra regiunilor vestice ale Transilvaniei: Banat, Crişana şi Maramureş 11 •
Primele despărţăminte ale ASTREI pe teritoriul bănăţean s-au format
în 1898 la Lugoj, Sînnicolaul Mare, Oraviţa şi Timişoara 12 . Despărţămîn
tul lugojan al ASTREI şi-a ţinut adunarea de constituire la 11 iulie 1898 la
Lugoj sub preşedinţia lui Coriolan Brediceanu care fusese desemnat de
către Comitetul Central al Asociaţiunii ca delegat al său pentru organizarea acestui despărţămînt. Cu acest prilej se înscriu noi membri în asociaţie,
alături de cei care se înscriseseră încă din vara anului 1896, astfel că despărţămîntul Lugoj al ASTREI număra 5 membri fondatori, 4 membri pe
viaţă, 37 de membri ordinari şi mai mulţi membri ajutători. La adunare
este ales ca director al despărţămîntului Coriolan Brediceanu, care va
rămîne în această funcţie pînă la moartea sa în 1909 13 • Din comitetul
cercual mai făceau parte Iacob Maior - vicepreşedinte, Vasile Jurca casier şi Ioan Iorga - notar 14 . Teritorial despărţămîntul cuprindea cercurile administrative Lugoj, Făget, Bega, Timiş şi oraşul Lugoj din cadrul
comitatului Caraş-Severin, iar pînă la constituirea despărţămîntului
Lipova, în 1901, includea şi cercul administrativ Mureş 15 •
Activitatea despărţămîntului Lugoj al ASTREI se remarcă prin editarea de broşuri din scrierile poeţilor şi scriitorilor bănăţeni, prin conferinţe, înfiinţarea de biblioted săteşti, de reuniuni şi însoţiri agricole, prin
încurajarea învăţămîntului în limba română, prin alfabetizarea adulţilor.
In 1902 despărţămîntul Lugoj al ASTREI editează trei broşuri într-un
tiraj de 5 500 exemplare cuprinzînd poeziile lui Victor Vlad Delamarina16 ,
Sfaturi şi învăţături de Valeriu Branişte 17 şi studiul „Dialectul român
10

Idem, XXVIII, 1897, nr. 9-10, p. 47.
Eugenia Glodariu, Schimbări survenite în organizarea „ASTREI" (18951897), în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, p. 369-373.
12 Elena Borugă, Activitatea despărţămîntului Bocşa al ASTREI (1898-1918),
în Acta MN, 1980, 17, p. 607-614; Idem, Activitatea despărţămîntului Timişoara
al ,,ASTREI" (1898-1918), în Apulum, 1982, 20, p. 297-306; Idem, Activitatea despărţămintului Oraviţa al ASTREI (1898-1918), în Banatica, VIII, 1985, p. 369-378.
13
Transilvania, XXIX, 1898, nr. 7-8, p. 160.
u Idem, (Partea oficială), XXX, 1899, nr. 4-5, p. 33.
1s Idem, nr. 10, p. 147.
16
Victor Vlad Delamarina, Poezii Bănăţenesci - întocmiri, adunate şi arangeate din însărcinarea Despărţămîntului Lugoj al Asociaţiunei de Dr. Valeriu Branişte. Lugoj, 1902.
17
Bănăţeanul, Deprinderi păgubitoare. Sfaturi şi învăţături. Seria prima. Ediţiune îngrijită din însărcinarea Despărţămîntului Lugoj al Asociaţiunei şi cu consimţămîntul autorului de Dr. Valeriu Branişte. Lugoj, 1902.
11
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bănăţean" de At. ·l\f. Marienescu pe baza poeziilor lui Victor Vlad Delamarina18. Aceste broşuri sînt editate'conform hotărîrii adunării generale a
despărţămîntului lugojan al ASTREI din 6 aprilie 1902 care îndemna Comitetul să tipărească „scrierile de valoare ale scriitorilor bănăţeni şi să le
popularizeze în ediţii eftine" 19 • Noul comitet cercual ales la această adunare, compus din C., Brediceanu - director, Iacob Maior - vicepreşedinte,
V. Branişte - secretar şi membrii în comitet Ioan Boroş, George Popovici, Sebastian Olariu, însărcinează pe Valeriu Branişte să adune materialele şi să se îngrijească de execuţia tehnică a ediţiilor 20 •
Broşurile care cuprindeau sfaturi pentru popor au avut o largă răspîn
dire în mediul sătesc şi difuzarea lor a stat continuu în atenţia asociaţiei
ASTRA. Prin conţinutul lor se urmărea edificarea populaţiei rurale asupra
unor probleme economice, asupra rosturilor culturale urmărite de societate şi se oferea ţărănimii sfaturi folositoare pentru diferi te împrejurări
ale vieţii~ 1 .
Între anii 1902-1908 se observă o oarecare stagnare în activitatea despărţămîntului Lugoj al ASTREl. în raportul de activitate al despărţămîn
tului lugojan prezentat de V. Branişte în adunarea cercuală de la Lugoj
din 25 iunie 1905, care analizează activitatea comitetului ales în urmă cu
trei ani, se constată că nu au fost învinse greutăţile începutului şi nu s-a
putut ajunge la o afirmare cu putere a Asociaţiunii în viaţa culturală şi
socială de pe raza de activitate a despărţămîntului. Una din cauzele care
ar fi împiedicat dezvoltarea activităţii despărţămîntului, V. Branişte o
vede în sistemul centralist al Asociaţiunii care impunea trimiterea la
centru a majorităţii veniturilor încasate de despărţăminte lipsind organismele locale de puterea materială. Alte greutăţi ar fi cele de ordin local,
18
Athanasie M. Marienescu, Dialectul român
rn Drapelul, II, 1902, nr. 37, p. 3.

20
21

bănăţean,

Lugoj, 1902.

Ibidem.

De exemplu bro5ura editată de Despărţămîntul lugojan: „Bănăţeanul, Deprinderi pi'1gubitoare, Sfaturi şi învăţături", cuprindea îndemnuri către popor de
a se feri de o serie de obiceiuri rele care îi aduc numai sărăcie şi necaz. Dintre
aceste obiceiuri „păgubitoare" autorul lucrării enumerează: goana după funcţii
administrative, neglijarea gospodăriei, luxul pentru care de cele mai multe ori
ţăranii se înglodează în datorii, băutura, ospeţele exagerate la nunţi, botezuri şi
inmormîntări, respectarea unor sărbători băbeşti, lipsa de solidaritate, credulitatea
şi uşurinţa cu care mulţi încheie tranzacţii comerciale ipotecîndu-şi averea pe
care o pierd apoi foarte uşor, certurile, procesele civile, fumatul, risipa, pizma şi
ura. Inşiruirea acestor obiceiuri rele este făcută de autorul lucrării cu scopul ele\
a le face cunoscute poporului ca să se ferească de ele. Indeamnă să se păstreze
tradiţiile poporului nostru în cultivarea cu hărnicie a moşiei, în meşteşugurile
casnice - tors, ţesut, cusut - şi revenirea la portul tradiţional. Un mare spaţiu
este acordat îndemnurilor de a se susţine cu orice sacrificii şcoala şi asezămintele
culturale ale poporului nostru. Se insistă apoi asupra necesităţii înfiinţării de
biblioteci şi cabinete de lectură pe lingă coruri şi reuniuni de lectură care să
ofere o lectură sănătoasă şi instructivă poporului, să se organizeze întruniri la
sate pentru a lumina pe ţărani ca aceştia să nu se mai lase ademeniţi de diverşi
agenţi înşelători, care sub diferite forme uzează de credulitatea şi simplitatea ţă
ranului pentru a-l face să semneze diverse tranzacţii comerciale ipotecîndu-şi avutul. „Lege, limbă şi moşie - se arată în broşură - erau cele mai scumpe lucruri
străbunilor noştri. O virtute cardinală a poporului nostru era că se ţinea legat de
glia moşiei sale. A o prăda, înstrăina sau vinde se credea de cea mai mare nefericire" (pag. 64). Autorul subliniază că acest fapt trebuie avut în vedere deoarece „mulţi viermi ucigători rod la rădăcina existenţei noastre ruinînd pe multi
ţărani români, astfel că se observă că elementul românesc în Banat este în scă
dere la oraşe şi la sate împins din cîmpie spre munţi" (pag. 5).
https://biblioteca-digitala.ro
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întrucît membrii ASTREI au mai multe angajamente culturale şi sociale,
iar mulţimea instituţiilor culturale locale reclamă sprijin aproape toate
de la acelaşi public. ln continuare V. Branişte arată că despărţămîntul
lugojan cuprinde 120 de comune locuite în procent de 72,7D/a de români.
Pe acest teritoriu îşi desfăşoară activitatea aproximativ 30 de reunitmi
corale, 10 instituţiuni culturale de natură mai generală, 7 bănci economice
cu caracter românesc şi o societate de consum. Despărţămîntul are doar 2
membri fundatori, 5 membri pe viaţă şi 28 de membri ordinari, număr
care „Evident că ... nu stă în nici un raport cu puterea culturală şi ec0-nomică a ţinutului şi nici cu problema culturală naţională ce ar avea să
împlinească Despărţămîntul pe acest teritoriu" 22 • Mai departe, V. Branişte
arată că dacă din fiecare comună ar fi numai 10 membri, despărţămîntul
lugojan, ar întruni cifra de peste 1000 de membri, cifră pe care Se€retarul
despărţămîntului lugojan o consideră minimă pentru ca despărţămîntul să
poată cit de cit ţinea pasul cu „marile probleme ce i se impun" căci „fără
membri şi anume fără membri însufleţiţi nu poţi fac~ nimic". V. Branişte
subliniază, în continuare în raport, că menirea asociaţiunii este de a pă
trunde pînă în cea mai depărtată comună, unde „să reguleze lectura poporului, să studieze trebuinţele poporului, să-şi aibă şi în cel mai mic sătu
leţ agentura sa şi să inundeze poporul cu lectură bună şi sănătoasă, să
vină întru ajutorul acţiunei culturale cu sfatul şi cu fapta! " 23 •
In încheierea raportului, V. Branişte menţionează că a expus greutăţile
întimpinate pentru a fi cunoscute şi astfel să se încerce o revizuire „a
organizării în o direcţie mai salutară atît pentru Centrală, cit şi p€ntru
despărţăminte". În ceea ce priveşte cele 5 500 broşuri editate de despăr
ţămînt, V. Branişte arată că au fost distribuite în cea mai mare parte în
cadrul despărţămîntului, la Centrală .şi în teritoriile vccinE, iar a patra
broşură este gata pentru tipar însă lipsesc mijloacele materiale pentru a o
tipări.

În urma discuţiilor pe marginea raportului, adunarea cercuală a hotă
rît ca despărţămîntul lugojan să se dividă în 2-3 despărţăminte separate
pentru a se putea lucra mai intensiv 2 ~. Apoi adunarea a ales un nou comitet compus din Coriolan Brediceanu director, Aurel Valean - subdirector, V. Branişte - secretar şi membri în comitet George Popovici şi
Ioan Boros 2s. Acest comitet împreună cu delegaţi din fiecare reuniune sau
instituţie română din Lugoj avea sarcina să adune obiecte de valoare pentru muzeul ASTREI din Sibiu. Această preocupare era mai veche în părţile
lugojene şi s-a accentuat odată cu publicarea Apelului Comitetului Central al ASTREI din iulie 1904 în ziarul „Drapelul" în care se menţiona că
obiectele cu valoare istorică, etnografică sau care prezintă ceva caracteristic din viaţa poporului nostru expuse în muzeu „vor deveni aceea ce
trebuie să fie: un mijloc de întărire a conştiinţei naţionale şi un bun comun al neamului întreg" 26 • Din catalogul expoziţiei etnografice şi istoricoculturală organizată cu prilejul inaugurării Muzeului ASTREI din Sibiu
22 Biblioteca Centrală de Stat Bucureşti, Arhiva Valeriu Branişte, dos. VI (2),
impr. 57 (Raportul a fost publicat şi în Drapelul, V, 1905, nr. 68, p. 2 şi nr 69,
p. 2-3).
23

Ibidem.

~ 4 Hotărirea
::l
28

nu a fost

pusă

in aplicare.

Drapelul, V, 1905, nr. 67, p. 2.
Idem, IV, 1904, nr. 139, p. 3.
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în perioada 19 august - 14 septembrie 1905 reiese că din despărţămîntul
lugojan au trimis exponate Reuniunea femeilor române din Lugoj (costu'm femeiesc şi bărbătesc), Boroş Ioan din Lugoj (documente, manuscrise,
cărţi, publicaţii şi facsimile), Episcopia Lugojului (cărţi, manuscrise, obiecte, îmbrăcăminte, diplome, hărţi, fotografii), Joandrea George din Lugoj
(publicaţii), I. Vidu din Lugoj (16 compoziţii muzicale), patru lugojene,
foste eleve ale Şcolii de fete din Sibiu (broderii şi ţesături) ş.a. 27 • Pentru
înzestrarea muzeului ASTREI din Sibiu s-au făcut importante donaţii în
bani. Dintre aceste donaţii se remarcă Institutul de Credit şi Economii
„Făgeţana" din Făget care a contribuit cu 2 OOO coroane la fondul mu-·
zeului28 • Pentru exponatele deosebite trimise din părţile Lugojului, Comitetul Central al ASTREI a acordat numeroase diplome şi medalii de aur
~i argint. Astfel de recompense au primit Reuniunea femeilor române din
Lugoj, Conzistorul episcopiei gr. cat. Lugoj, Ioan Boroş din Lugoj, Cornelia Brediceanu din Lugoj, Ioan Vidu şi băncile „Făgeţana", „Lugojana" şi
„Poporul" din Lugoj2 9 .
La începutul anului 1906, Coriolan Brediceanu îşi prezintă demisia din
preşedinţia despărţămîntului lugojan. Comitetul Central al ASTREI de·leagă pe avocatul Titu Haţeg să convoace adunarea cercuală pentru constituirea unui nou comitet30 • Însă aceasta nu se mai întruneştea1, fapt ce
determină o pauză în activitatea despărţămîntului pînă în 1908. în acest
timp taxele de membri au fost încasate de Asociaţiune direct prin mandate
poştale.

, La 31 august 1907 dcspărţămîntul Lugoj al ASTREI număra 4 membri
fundatori, 5 membri pe viaţă şi 25 membri ordinari 32 •
La începutul anului 1908 Coriolan Brediceanu porneşte acţiunea de
reactivare a despărţămîntului lugojan. La cererea sa, Comitetul Central al
ASTREI îi trimite la 5 februarie 1908 statutele şi regulamentele Asociaţiunii cu indicaţia de a convoca o .adunare generală de constituire a despărţămîntului în care să se înscrie noi membri şi să se aleagă un comitet
cercual, care apoi să înceapă activitatea despărţămîntului prin înfiinţarea
de agenturi comunale, prin întemeierea de biblioteci la sate şi prin aranjarea de prelegeri poporalc 33 • Pc data de 8 februarie 1908 Coriolan Brediceanu difuzează o convocare prin care invită pe toţi membrii Asociaţiunii,
„precum şi tot Românul care voieşte să se facă membru la această asociaţie culturală ... în număr cît mai mare" să participe în 16 februarie
1908 în sala Reuniunii române de lectură din Lugoj la adunarea de constituire a despărţărnîntului lugojan al ASTREI 34 • La adunare s-au înscris
noi membri (un membru pe viaţă, 20 membri ordinari şi 9 ajutători) şi a
fost ales noul comitet al despărţămîntului format din C. Brediceanu director, Corneliu Gendu - secretar, Aurel Ciupe - casier şi membri în
comitet Ioan Boroş şi George Popovici 35 •
~ 7 Transifoania (Analele), 1905, nr. 6, p. 257-296.

:B Idem, 1906, nr. 1, p. 1-4.
20
30
31

Idem, p. 21-40.
Idem, p. a..
Idem, nr. 4, p. 76.

a~

Arhivele Statului

3a

Idem, f. 47.
Idem, f. 36.
Idem, f. 2 şi 9.

34
35

Timişoara,

fond ASTRA Lugoj, dos. 3, f. 5.
·
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La 12 iulie 1908 are loc adunarea·cercuală a despărţămîntului lugojan,
la Făget în localul şcolii române. După cuvîntarea de deschidere
s-a prezentat raportul comitetului despărţămîntului despre reluarea activităţii şi s-a consultat adunarea asupra măsurilor necesare pentru prosperarea Asociaţiunii. După şedinţă s-a prezentat un bogat program culturalartistic compus din conferinţele „Despre Victor Vlad Delamarina" de
G. Gîrda şi de un concert şi declamaţii36 • Ziarul „Drapelul", anunţînd adunarea de la Făget, critică aspru inactivitatea despărţămîntului Lugoj al
ASTREI, aducînd în discuţie aceleaşi probleme ridicate şi în raportul lui
V. Branişte din 1905. Spre deosebire de despărţămîntul lugojan al ASTREI,
c€'ldalte societăţi culturale lugojene cunosc o activitate foarte intensă.
Ziarul menţionează că Reuniunea română de citire are 44 de ani de activitate' neîntreruptă, Reuniunea română de femei a realizat numai în ultimii
doi ani un venit de peste 6 OOO cor., celelalte reuniuni, de cînt, a meseriaşilDr, de teatru, ale învăţătorilor, la fel desfăşoară o activitate bogată.
Toate aceste instituţii culturale cer jertfe „extraordinare" din partea
publicului lugojan. Cele trei bănci din Lugoj participă şi ele cu o parte
din veniturile lor pentru scopurile culturale. Astfel în partea locului s-a
dezvoltat o viaţă culturală înfloritoare. Din zece localităţi bănăţene a
pornit acţiunea de sărbătorire a 25 de ani de la moartea lui Ciprian
Porumbescu, de aici a pornit excursia cîntăreţilor la expoziţia română
din 1906, în Lugoj au fost găzduite în urmă cu trei ani societăţile „Carmen"
din Bucureşti şi „Doina" din Turnu-Severin. În concluzie, ziarul subliniază că „Avem an de an un număr frumos de concerte, reprezentaţii
teatrale, conferinţe şi alte întruniri culturale, am sprijinit în mod eficace
toate năzuinţele culturale din aretul nostru" 37 • Desigur că şi despărţămîn
tul Lugoj al ASTREI îşi va găsi locul - accentuează ziarul - - însă va
trebui o mai bună organizare şi deschiderea unor noi izvoare de venit pentru susţinerea sa, 38.
Din 1908 despărţămîntul Lugoj al ASTREI a început să se afirme din
ce în cc mai mult în viaţa culturală a românilor din zona în care îşi desfă
şura activitatea. Încă în acest an directorul despărţămîntului a lansat un
apel către preoţi şi învăţători cu îndemnul de a ţine prelegeri poporale şi
a deschis la Lugoj un curs de alfabetizare pentru adulţi3 9 • În 1909 în urma
morţii lui Coriolan Brediceanu conducerea despărţămîntului este preluată
de G. Popovici. În comitet a mai fost ales V. Branişte, Caius Brediceanu
şi Dominic Raţiu 49 .
Din experienţa ASTREI s-a dovedit că o mare importanţă în răspîn
direa culturii -la sate au avut-o prelegerile poporale care au trezit interes
în rîndul poporului. Areastă activitate s-a dezvoltat treptat şi în cadrul
dcspărţămîntului lugojan ajungînd de la 2-3 prelegeri pe an la începutul activităţii despărţămîntului, la 10-15 după 1910. Prin prelegerile
poporale sau conferinţe, Asociaţia ASTRA urmărea emanciparea şi luminarea poporului. Majoritatea conferinţelor erau pe teme legate de necesităţile imediate ale vieţii poporului. Intelectualitatea din jurul ASTREI
organizată

Idem, f. 15-16 şi 40; Transilvania (Analele), 1908, nr. 3, p. 185.
Transilvania (Partea oficială), 1909, nr. 1, p. 53.
Drapelul, VIII, 1908,· nr. 72, p. 1. ·
38 Ibidem.
40
Arhivele Statului Timişoara, fond ASTRA Lugoj, dos. 4, f. 2 şi 17-19;
dos. 6, f. 27.
36
39
37
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propagarea în rîndurile maselor ţărăneşti şi muncitoreşti a cu.
pentru cultivarea raţională a pămîntului, cunoaşte
rea feluritelor soluri, a îngrăşămintelor naturale şi artificiale, a metodelor de cultivare a diferitelor plante, pomicultura şi grădinăritul, perfecţionarea uneltelor agricole, îmbunătăţirea soiurilor de plante prin selecţie,
creşterea animalelor, prelucrarea produselor lactate, conservarea fructelor
şi comercializarea lor, albinăritul şi sericicultura. Apoi prin prelegeri se
accentuează asupra necesităţilor dezvoltării meşteşugurilor, a comerţului
şi industriei, asupra avantajelor organizării ţărănimii în „însoţiri agricole" şi comerciale. Din conferinţele pe aceste teme prezentate în diferite comune aparţinătoare despărţămîntului lugojan al ASTREI amintim:
„Calea cătră bunăstare" (Comuna Sacul în 1909), „Despre bani" (Gă\·i1jdia
- 1910) şi „Despre tovărăşii" (Criciova - 1911) de Dominic Raţiu; „Condiţiile de progres la poporul român" (Sacul 1909) de V. Branişte;
„Tovărăşiile săteşti" (Lugojel, Sacul, Căvăran şi Jena în 1910) de Cornel
Sînjoan; „Trifoiul şi lucerna" (Lugojel, Sacul, Căvăran şi Jena în 1910),
„Prăsirea vitelor, valorizarea laptelui, pregătirea smîntînei şi a untului"
(Cliciova şi Făget în 1910) şi „Despre stupărit" (Sacul în 1912) de George
Noaghea; „Despre uneltele agricole, seminţe şi lucrarea pămîntului"
(Herendeşti 1910) de Al. Onae; „Despre însoţirile poporale" (Hcrendeşti, Lugoj, Găvojdia, 1910) de G. Popovici; „Cari ramuri de industrie
economică să se primească în ţinuturile noastre" .(Criciova 1911) de
Alexe Novac; „Pe cc cale şi cu ce mijloace vom ridica noi în viitor cultura şi bunăstarea meseriaşilor noştri" (Lugoj - 1911), „Despre cooperativele şi tovărăşiile a căror înfiinţare este de trebuinţă la noi" (Lugoj 1911), „Economia de casă şi de cîmp" (Lugoj - 1911), „'însuşirile pămîn
tului şi gunoirea lui" (Gruni - 1912) şi „Morburile vitelor şi vindecarea
lor" (Lugoj - 1912) de I. Grofşorcanu; „Despre rasele nobile ale vitelor
cornute" (Lugoj şi Gruni, 1911-1912) de Dimitrie Soceneanţu; „Despre
5rădina de legume" (Bara 1912) şi „Folosul maşinilor agricole" (Sudriaş 1912) de P. Ugliş; „Despre muncă şi cruţare" (Căvăran - Hll3)
de Moise Ienciu; „Despre folosul asigurărilor" (Căvăran - 1913) de Ion
Lengheru şi altcle4 1 •
Numeroase prelegeri şi conferinţe organizate de despărţămîntul Lugoj al ASTREI au fost pe teme privind starea sănătăţii poporului, acordîndu-se îndemnuri de păstrare a curăţeniei, a măsurilor de igienă, combaterea alcoolismului, dczvăluindu-i-se populaţiei de la sate urmările nefaste ale alcoolului pentru sănătate, cît şi pentru bunăstarea materială.
Prelegeri cu o astfel de tematică au fost:· „Despre crîşmă, beuturi spirtoase şi primejdia lor (Gruni - 1912) de P. Ugliş; „Primejdia băuturilor
spirtoase" (Răchita - 1912) de G. Noaghea; „Despre urmările alcoolismului" (Căvăran 1913), şi „Din şcoala vieţii" (Lugoj
1912) de
D. Soceneanţu 42 •
Invăţămîntul şi educaţia copiilor în familie a fost o altă preocupme
a conferenţiarilor ASTREI. Astfel de prelegeri despre rolul şcolii românoştinţelor ştiinţifice

41
Idem, dos. 4, f. 17-19; dos. 5, f. 8-9; dos. 6, f. 2, f. 17-18; f. 2î-29:
dos. 7, f. 27-28; Transilvania, XLI, 1910, nr. 4, p. 242, 246, 305; XLII, 1911, nr. 4,
p. 539; XLIII, 1912, nr. 1-2, p. 358; nr. 6, p. 565; XLIV, 1913, nr. 4-5, p. 238;
XLV, 1914, nr. 7-9, p. 273.
42 Ibidem.
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neşti şi despre rolul familiei în educaţia copiilor au fost: „Datorinţele
părinţilor faţă de copii" (Lugoj 1919) de Al. Onae; „Foloasele şcoalei
române şi sacrificiile avute cu ea" (Criciova - 1911) de I. Vidu; „Cum
să ne creştem copiii" (Criciova 1911) de C. Biro, „Comoara cea mai
mare sînt copiii" (Răchita - 1912) de P. Ugliş şi altele43 •

În preocupările despărţămîntului Lugoj al ASTREI au intrat şi problemele de educaţie, prin prelegeri, pe teme de cultură şi artă. Semnificative sînt ciclurile de conferinţe susţinute de I. Vidu „Despre muzică şi
corurile vocale la români" sau cele ale lui V. Branişte „Despre Victor Vlad
Delamarina". De asemenea foarte instructive au fost conferinţele despre
cultura naţională şi instituţiile culturale româneşti din care amintim:
„Despre scopul Asociaţiunii" (Gavojdia - 1910) de Caius Br~iceanu;
Necesitatea culturii naţionale" (Criciova - 1911) „Lucrarea Asociaţiunii
pentru dezvoltarea poporului român" (Lugoj - 1911), „Folosul asociaţiu
nilor culturale" (Herendeşti, Lugoj, Gavojdia - 1910; Gruni - 1912;
Căvăran 1913) şi „Istoricul ortodoxiei şi rezultatele obţinute" (Herendeşti Lugoj, Găvojdia - 1910) de G. Popovici. Preocupări existau şi
pentru tradiţiile arhitectuale româneşti prin conferinţele prezentate de
A Iorga „Despre casa românească şi stăruinţele arhitectului Mincu" ~i
„Despre stilul românesc şi industria de artă românească (Lugoj - 1912).
Unele din prelegeri au fost completate cu diapozitive proiectate cu schiop1.iconul introdus din 1908. Despărţămîntul lugojan şi-a procurat un schiopticon din anul 1911 pentru a da prelegerilor un interes mai mare 4 -1 •
O altă direcţie în care despărţămîntul lugojan şi-a orientat activitatea a fost înfiinţarea de biblioteci poporale în comunele despărţămîntului.
Scopul bibliotecilor poporale era de a răspîndi cunoştinţe folositoare din
diverse ramuri ale activităţii omeneşti şi a dezvolta gustul pentru citit
în rîndul maselor ţărăneşti. Pînă în 1914 despărţămîntul Lugoj al ASTREI
a înfiinţat 12 biblioteci poporale în Lugoj (pentru „Societatea economilor"), Găvojdia, Sacul, Făget, Cliciova, Nevrincea, Gruni, Sîlha, Bara,
Hcrendeşti, Răchita, Sinteşti şi Fîrdea care deţineau între 60 şi 110 volume45. Cărţile din aceste biblioteci erau pe teme de agricultură, pomicultură, grădinărit, creşterea animalelor, industrie şi comerţ, precum şi de
literatură, cu conţinut istoric, etnografic şi de educaţie 46 • Marea majoritate
proveneau din publicaţiile ASTREI din colecţia „Biblioteca poporală" înfiinţată încă din 1891. Pe lingă înzestrarea bibliotecilor în despărţăminte
care se făcea gratuit de către ASTRA, existau şi numeroşi abonaţi la publicaţiile Asodaţiunii. într-un apel lansat de ASTRA în 1910 pentru înscrierea de noi abonaţi, în special din rîndul ţărănimii, se menţiona că de
la 1 ianuarie 1911 toţi membrii ajutători care plătesc înainte taxa de 2
3
'
44

Ibidem.
Ibidem.
45
Transilvania, XLV, 1914, nr. 7-9, p. 273.
4
G Notăm citeva titluri: I. Lupaş, De demult;

I. Creangă, Harap Alb: V.
Alecsandri, Cintece din bătrini; I. P. Reteganul; Povestiri din popor; P. Jspirescu,
Ercule; D. Dobrescu, Isprăvile lui Păcală; O. Goga, Poezii; I. Chendi, Poezii alese:
Tichindcal, Donici, Fabule alese: Al. Mocioni, Religiunea şi ştiinţa; S. Stoica, Dietetica poporală; A. Chetianu, Ingrijirea sănătăţii; A. Coşciuc, Cultura pămintului;
V. Osvadă, Puterea însoţirilor; N. Iosif, Cultura pomilor; N. P. Petrescu, Nutreţul
măiestrit; D. Dobrescu, Cum să trăim; I. E. Negruţiu, Cultura cucuruzului; Regule
ortografice şi altele (Arh. St. Timişoara, fond ASTRA Lugoj, dos. 5, f. 25; dos. 7,
f. 10; dos. 8, f. 21.
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coroane pe an, vor primi 10 broşuri şi un calendar 47 • Acest apel a avut
ecou în despărţămîntul lugojan, deoarece în 1912 Comitetul Central al
ASTREI îl menţionează în raportul său printre despărţămintele fruntaşe
cu un număr de peste 200 de abonaţi la „Biblioteca poporală" a Asociaţiunii48.

În ceea ce priveşte numărul agenturilor înfiinţate în despărţămîntul
lugojan, nu s-au realizat progrese. În 1909 s-au înfiinţat două agenturi în
comuna Sacul şi Făget care au rămas singurele în întreaga perioadă de
care ne ocupăm4 9 •
În schimb aici au activat mai multe societăţi locale, cu caracter cultural, economic şi de ajutorare cu care ASTRA a colaborat fructuos. În
rapoartele de activitate ale despărţămîntului sînt de fiecare dată menţio
nate cele mai importante. În Lugoj funcţiona Reuniunea română de cînt
şi muzică, Reuniunea română de lectură, Reuniunea corală „Lira", Reuniunea femeilor române, Reuniunea funebrală română, Reuniunea meseriaşilor români, Filiala „Albinei", „Agricola" (bancă de credit), „Poporul" (Institut de Credit şi Economii), „Banatul" (Institut de credit şi economii), Societatea economilor şi „Economia" (Asociaţie de păstrare). În
Făget, activau „Casina română", Reuniunea de cîntări, „Făgeţana" (Institut ele Credit şi Economii) şi „Gloria" (Societate comercială), apoi în comuna Sacul „Săcana" (Institut de Credit şi Economii), în Căvăran „Comuna" (Institut de Credit şi Economii) şi în Sălbăgel „Prunetul" (Asociere
cu caracter economic de întrajutorare). Acestea funcţionau cu statute
aprobate de autorităţi, însă, înafara acestora funcţionau aproape în toate
comunele reuniuni de cîntări fără statute50 •
La începutul secolului al XX-lea ASTRA a intensificat propaganda
pentru înfiinţarea de bănci poporale şi asocieri cu caracter economic, de
întrajutorare pentru emanciparea economică şi socială a ţărănimii noastre.
În circularele pe care le trimitea Centrala despărţămintelor se specifica
că Asociaţiunea a hotărît să sprijine tendinţa de organizare în cooperative,
întrucît „vremurile grele şi împrejurările vitrege" impun luarea de mă
suri pentru înaintarea economică a poporului nostru, pentru a ţine pasul
cu celelalte popoare din Europa51 • În despărţămîntul lugojan de problema
aceasta s-a ocupat îndeosebi Dominic Raţiu, director de bancă, care la
7 noiembrie 1913 înaintează un raport în care specifica, că s-au realizat
progrese în întemeierea de însoţiri economice care au tendinţa de a se
transforma în societăţi pe acţiuni. Însă faptul că au capital mic le expune la fluctuaţii, D. Raţiu propune înfiinţarea de însoţiri de producţie
şi valorificare în centrele mai mici, dar acestea să fie în legătură cu l1
bancă sau cel puţin cu o însoţire centrală care să le sprijine, altfel ele ar
fi „ca o floare fără de rădăcină care vestejeşte";; 2 •
Mijloacele materiale ale despărţămîntului proveneau în cea mai mare
parte din procentul de 200/11 din taxele de membri, apoi din donaţii, încasări cu prilejul unor spectacole cultural-artistice date de reuniunile
culturale în favorul ASTREI, din vînzări de publicaţii etc.
Timişoara. fond ASTRA Lugoj, dos. 5, f. 2.
Transilvania, XLIII, 1912, nr. 5, p. 308.
H Arh. Statului Timişoara, fond ASTRA, Lugoj, dos. 6, f. 27; Transilvania,
:XLVI, 1915, nr. 7-12, p. 130.
:.o Arh. Statului Timişoara, fond ASTRA Lugoj, dos. 5, f. 31-32 şi dos~ 6, f. 30.
47
4

~

Arh. Statului
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membrilor despărţămîntului a variat mult în special membrii
care erau recrutaţi în marea majoritate din rîndul ţărănimii. In
1911 sînt menţionaţi 393 membri (5 membri fundatori, 7 pe viaţă, 44 ordinari şi 337 ajutători) 53 ; în 1912 erau 340 membri (din care 278 ajutători) 54 ,
apoi numărul lor cunoaşte o scădere ajungînd la 158 membri la 1 august
19145;; şi 151 membri în 191556 • In timpul războiului activitatea despăr
ţămintului a fost foarte restrînsă. O importantă realizare a despărţămîn
tului lugojan a fost înfiinţarea în 1915 a unui muzeu etnografic românesc la Lugoj 57 •
Prin activitatea sa multilaterală, despărţămîntul Lugoj al ASTREI se
înscrie în eforturile generale ale Asociaţiunii depuse pentru a ridica nivelul cultural al poporului român din cadrul monarhiei austro-ungare, pentru afirmarea naţională, pregătind astfel emanciparea politică şi realizarea visului secular al poporului nostru: Statul naţional unitar român,
constituit în 1918.
ajutători

ELENA BORUGA

DIE Ti:\.TIGKEIT DER LUGOSCHER ABTEILUNG DER
ASTRA (1898-1918)
(Zusammenfassung)

Anhand von reichem Archiv- und zeitgenossischem Pressematerial prăsentiert
clie Arbeit die wichtigsten Formen der Tătigkeit der Lugoscher ASTRA wăhrend
elen Jahren 1898-1918. Die Abteilung veroffentlichte Drucke mit Werken rumă
nischer Schriftsteller, organisierte Konfercnzen, gri.indete Dorfbibliotheken
und
Vereine und untersti.itzte dcn rumănischen Unterricht.
Die Lugoscher Abteilung der ASTRA, ein wichtiger Faktor der kulturpolitischen Behauptung der Rumănen, trug durch ihre Tătigkeit zur Vorbereitung der
Vereînigung von 1918 bei.

Idem, dos. 8, f. 11 şi 20.
Idem, f. 13-17.
Transilvania, XLIII, 1912, nr. 5, p. 407.
54
Idem, XLIV, 1913, nr. 4-5, p. 317.
;:; Idem, XLV, 1914, nr. 7-9, p. 381.
~ 6 Idem, XLVI, 1915, nr. 7~12, p. 151.
57 Ibidem, p. 130 şi Drapelul, XV, 1915, nr. 34, p. 3.

51

52
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ADUNAREA GENERALA ASTRA LA BĂILE HERCULANE*
(9-10 septembrie 1900)

Vitregia vremurilor impusă de regimul politic dualist începînd cu anul
1867 a determinat pc românii din Transilvania să aleagă forme şi metode
noi de luptă care să păstreze fiinţa lor naţională şi să ducă această luptă
spre făgaşul inevitabil al desăvîn/irii naţionale.
Culturalizarea maselor a oferit terenul cel mai eficient pentru aplicarea multiplelor forme şi metode noi de luptă în <:>are rolul cel mai însemnat l-a avut Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi
cultura poporului român, pe scurt ASTRA.
Înfiinţată în anul 1861, Astra şi-a înscris în planul ci de lucru unirea
românilor şi făurirea, prin cultură, a obiectivelor adoptate de revoluţio
narii de la 1848.
Încă de la înfiinţarea ei, Astra şi-a propus să .c;e situeze în fruntea
poporului român din Transilvania pentru o cultură naţională cu puteri
unite, a culturii ca expresie a luptei de eliberare naţională şi socială, ca
mijloc al realizării unităţii tuturor românilor.
Pentru realizarea scopului propus, Astra avea forme variate de lucru
ca: organizarea de festivităţi naţionale, conferinţe, înfiinţarea de biblioteci săteşti, organizarea de muzee şi expoziţii la locuri istorice şi altele 1 •
Dar cea mai eficace formă de manifestare pentru realizarea coeziunii
românilor o constituiau adunările generale ale Astrei.
Adunările generale ale Asociaţiunei prilejuiau ocazii minunate de manifestare a solidarităţii naţionale româneşti. Acestea se ţineau anual tot
într-o altă localitate, hotărîtă în adunarea generală precedentă şi la aceste
adunări se întîlneau toate păturile sociale ale Transilvaniei. Principalul
scop al adunărilor generale era însă răspîndirca culturii româneşti în rîndurile maselor de ţărani. Deci comitetul central al Astrei vedea în adună
rile generale principalul mijloc de participare a ţărănimii la adunările ei,
iar ideea de a schimba anual locul desfăşurării adunărilor generale a fost
bine venită.
• Prezentul material a fost întocmit cu ajutorul dat de doamna
reanu de la Biblioteca Astra Sibiu căreia ii mulţumim şi pe această
mene:i, aducem mulţumiri colectivului Arhivelor statului Caransebeş
bilitatea de a ne pune la dispoziţie materialul solicitat.
1 Eugen Hulea, Astra istoric, organizare, activitate,
statute şi
Biblioteca Astra Nr. 32, Sibiu, 194-1, p. 51.
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lingă desfăşurarea

şedinţelor, comitetul central urmărea pe lîngă activităţile administrative
şi desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice şi culturale la care participau
mulţi români din părţile locului.
Petrecerile populare, premierea costumelor naţionale şi împărţirea ele
cărţi gratuit ţăranilor erau activităţi care se desfăşurau în adunările ge-

nerale.
Faptul că Astra îşi ţinea adunarea generală în altă localitate a fost
statuat şi mult popularizat motivîndu-se totodată şi ce€a ce se urmărea
prin aceasta. „Asociaţiunea, se scria în „Foaia poporului", îşi ţine adună
rile în fiecare an în deosebite locuri, tocmai din cauza ca oamenii din păr
ţile toate să aibă prilej a lua parte la adunări, să vadă ce se lucră la
această mare însoţire. Ţăranii noştri să fie cu luare aminte la aceasta ~i
să nu pregete a alerga la adunare toţi cîţi se află în partea locului, căci
cine ştie cînd vor avea un asemenea prilej de a vedea şi de a lua parte la
o adunare românească şi atît de măreaţă cum sînt adunările A.sociaţiunei
noastre" 2 •
Pentru a se putea răspindi mai bine cultura românească în rîndul
maselor de români Astra, încă prin statutele ei de funcţionare, prevedea
ca în anumite localităţi să se înfiinţeze despărţăminte ale Astrei care fiind
mai aproape de membrii ei puteau să îndeplinească şi mai bine scopmilc
Asociaţiunei3.

Din momentul în care Astra şi-a îndreptat atenţia spre Banat şi a ţinut
generale la Lugoj şi Oraviţa, era firesc ca şi caransebeşenii să
adereze scopului Asociaţiunei. Şi astfel, în anul 1899, se înfiinţează în
Caransebeş Despărţămîntul Astra. In protocolul întocmit cu ocazia şedin
ţei de constituire se menţionează că „Despăi:'ţămîntul Astra din Caransebeş are încă de la înfiinţarea lui un număr de 45 membriiM.
Şi cu această ocazie se manifestă spiritul de solidaritate grănicerească.
Acest lucru este oglindit în procesul verbal de constituire în care, printre
altele, se consemnează că: „tot pe cale presidială se anunţă că excelenţa
sa dl. Locotenent mareşal campestru Teodor cavaler de Seracin, care este
membru mai vechi al Asociaţiunei şi-a exprimat dorinţa ca să fie în şirul
membrilor despărţămîntului Severinean" 5 •
Sigur că cererea fostului grănicer, fiu credincios al meleagurilor sale
natale, nu putea fi decît aprobată cu plăcere şi mîndrie.
Teritorial, despărţămîntul Astra Caransebeş cuprindea toate localităţile
de pe Valea Timişului şi a Cernei, de la Tincova pînă la Orşova înclusi v,
de pe valea Sebeşului şi cele de pe valea Almăjului. Cu aproximaţie, Despărţămîntul Astra Caransebeş cuprindea aceleaşi teritorii, ba chiar mai
mult, care au aparţinut fostului regiment de graniţă. Avea loc o continuare a procesului de culturalizare a locuitorilor din aceste localităţi,
făcută acum sub alte forme şi metode deoarece şi formele de guvernare
s-au schimbat în totalitate, ele fiind de astă dată mult mai aspre. Se punea
acum în joc, aşa cum am arătat mai înainte, păstrarea fiinţei naţionale a
adunări

2

„Foaia poporului", Sibiu, anul VIII, nr. 34/1900 (în coninuare F.P.).
Statutul Astra, art. 15.
4
Arhivele statului Caransebeş, Fond Astra Sibiu, Despărţămîntul Caransebeş~
Dosar 1, fila 1. (în continuare F AS C. Dosar şi fila).
5 Ibidem.
3
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poporului român împotriva procesului rapid de maghiarizare a românilor impus de guvernul de la Budapesta. Trebuia deci ca şi măsurile de
culturalizare a românilor aflaţi sub dominaţia dualismului austro-ungar,
să fie extrem de eficace.
La vestea că adunarea generală Astra .îşi va desfăşura lucrările la
Băile Herculane, pe raza de activitate a Despărţămîntului Caransebeş,
cotidianele locale îşi fac imediat datoria să anunţe acest eveniment prin
cuvinte elogioase care aveau menirea să mobilizeze gazdele pentru o primire merituoasă a celor ce aveau să vină la Băile Herculane. „Foaia diecezană" a fost, ca de obicei, prezentă, şi în coloanele ei, cititorii au luat
la cunoştinţă de acest eveniment: „Va să zică Astra foculariul cultural al
românilor vine a doua oară în părţile Banatului să-şi reverse darurile ei
de mamă bună şi de astă dată pe teritoriul celui mai tînăr despărţămînt
al ei. Sîntem veseli, de venirea Astrei. O aşteptăm cu braţele deschise şi o
vom saluta cu însufleţire şi încă cu acea însufleţire care o reclamă principiul solidarităţii naţionale pe terenul cultural proclamat în .prima adunare
generală ţinută la 15/27 august 1896 în Lugoj, centrul naţional al Banatului românesc ... Vine Astra la Băile Herculane, în acel loc tradiţional
şi legendar pentru neamul nostru, tradiţională şi legendară să-i fie pentru
noi adunarea ei generală din anul acesta" 6 .
La acest anunţ cit se poate de însufleţitor, se adaugă însă îngrijorarea membrilor din conducerea despărţămîntului, care, în calitate de gazde,
trebuiau să ia toate măsurile ce se impuneau pentru buna reuşită a adunării. Este semnificativă scrisoarea ce a fost trimisă lui Andrei Ghidiu,
preşedintele despărţămîntului Caransebeş, la 12 august 1900, din Băile
Herculane, de Ilie Curescu vicepreşedinte şi Dr. Petru Barbu, secretar al
comitetului organizator, în care aceştia din urmă îi scriau printre altele:
„Sînteţi rugaţi a lua măsurile trebuincioase ca secţiunea dumneavoastră
să-şi facă din vreme planul agendelor şi să-l execute cu punctualitate ca
oaspeţii adunării generale să nu sufere nici o scădere şi reuşita adunării
Astrei în Băile Herculane să facă onoarea aranjatorilor" 7 •
Era deci pusă în joc nu numai onoarea şi mîndria bănăţenilor în calitate de organizatori, ci şi acţiunea adunării generale luată sub aspect naţional. Era o manifestare a cărei reuşită trebuia pe deplin asigurată.
Toate acestea au impus organizatorilor să ia măsuri în consecinţă şi
acestea se materializează în anunţurile care sînt trimise tuturor organelor de presă care erau la îndemîna participanţilor, ca aceştia să cunoascâ
pînă în cele mai mici amănunte, măsurile organizatorice înterprinse. Aşa
se explică faptul că în mai multe ziare din Transilvania sînt prevăzute
trenurile cu care participanţii puteau să ajungă la Băile Herculane, precum şi tarifele pentru cazare şi masă8 .
Ca să se poată ajunge însă la aceasta, organizatorii au fost nevoiţi să
ia legătura cu organele administrative ale staţiunii, iar pentru obţinerea
unor reduceri a cheltuielilor de transport cu ministerul căilor ferate 9 •
6
„Foaia diecezană", Caransebeş, anul XV, nr. 29, din 16 iulie 1900 (în continuare F. D.)
7
FAS C. Dosar 1, fila 6.
8
„Gazeta Transilvaniei", Braşov, anul LXIII, nr. 186, din 22 aug./4 sept 1900.
(în continuare G.T.).
9
Transilvania, Sibiu, anul XXXI, nr. 5, din 1900, p. 122-123. (în continuare
„Transilvania").
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După ce au fost definitivate problemele organizatorice privind transportul, cazarea şi hrănirea participanţilor, comitetul central al Astrei s-a
ocupat de programul manifestărilor ce aveau să aibă loc la Băile Herculane.
S-a decis ca adunarea generală să-şi desfăşoare lucrările în două zile,
iar în cea de a treia zi să .se facă o excursie pe Dunăre şi la Turnu Severin.
Programul de desfăşurare pentru cele două zile prevedea ca problemele administrative să fie discutate dimineaţa pînă la ora 13, ca apoi să
aibă loc audierea unor conferinţe cu caracter istoric legate de zona în
care se desfăşura adunarea generală, iar după masă şi seara să aibă loc un
concert dat de corul Reuniunii române de cîntări şi muzică din Lugoj
condus de Ion Vidu, banchetul şi nelipsita petrecere populară.
După ce a fost discutat şi aprobat în şedinţa comitetului central al
Asociaţiunei, programul adunării generale de la Băile Herculane a fost
publicat atît în revista Asociaţiunei, cit şi în ziarele care aveau o circulaţie mai mare în Transilvania 10 •
Cum era şi de aşteptat, convocatorul publicat de Asociaţiune a avut
ecouri imediate în presa românească din Transilvania.
Ziarul „Tribuna" din Sibiu se grăbeşte să scrie rînduri elogioase la
viitoarea adunare generală a Astrei: „Încă nu s-au şters impresiile adunării de la Lugoj şi iată că sîntem din nou în prejma fericirii de a putea
salub în mijlocul nostru pe fraţii ardeleni şi ungureni. Cînd sentimentele de solidaritate mai viu au să fie exprimate; cînd cultura românească
este acel teren de luptă la care toţi deopotrivă avem să ne angajăm puterile, delăturînd orice patriotism local, s1ntem mîndri că cea mai sfîntă
instituţiune culturală naţională, Asociaţiunea pentru literatura română şi
cultura poporului român, din nou îşi va ţine adunarea generală pe pă
mîntul Banatului - şi încă pe terenul celui mai tînăr despărţămînt - în
Băile Herculane. Razele culturii româneşti se vor revărsa deci peste aceste
ţinuturi izolate şi poporul va grăbi cu mic cu mare să se adape din izvorul ştiinţei, culturii şi civilizaţiunei româneşti" 11 .
Cel mai răspîndit cotidian caransebeşan, „Foaia diecezană", îşi informa
cititorii despre stadiul pregătirilor şi trebuinţa de a reuşi adunarea generală ce avea să aibă loc: „Nimerita idee de a se ţine adunarea generală a
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român, este
aproape de realizare. Nu încape îndoială că succesul acestei adunări împreunate cu petreceri, concert, excursii ş.a. va fi strălucit ... După toate
acestea ne place să credem că toţi românii de bine vor căuta prin prezenţa lor la adunare să contribuie la realizarea frumosului scop ce-l are
Astra" 12 •
Cu cit zilele se apropiau de marele eveniment, ziarele româneşti din
Transilvania erau în şi mai mare activitate. Ne este edificator în acest sens
articolul ce-l publică Gazeta Transilvaniei, din care spicuim următoarele:
„Este a patruzecea adunare generală ce o ţine Asociaţiunea. In împrejură
rile excepţional de grele, în care trăim, această societate ne oferă unica
ocaziune de a ne putea sfătui ce urmează să mai facem şi să mai întreprindem pentru ca să ne apărăm pe cît numai se poate, cu zelul, cu ener10
11

12

Vezi anexa nr. 1.
„Tribuna", Sibiu, anul XVII, nr. 144, din 1900. (în continuare „Tribuna").
F. D., anul XV, nr. 30, din 1900.
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gia şi cu mijloacele noastre proprii, marile interese ale culturii noastre
naţionale, dovedind că sîntem un popor care ţine cu mîndrie la limba, la
datinile şi obiceiurile, la literatura şi cultura sa românească şi care necesită a figura cu onoare între popoarele doritoare de progres... Nu ne
îndoim că după frumoasele pregătiri ce le-au fost făcut fraţii bănăţeni
pentru primirea oaspeţilor în Mehadia, adunării de mîine i se va da nimbul cuvenit şi sperăm că ea va fi nu numai bine cercetată ci şi condusă de
însufleţirea pentru marile scopuri la care ţinteşte Asociaţiunea" 13 •
Pentru o mai uşoară descriere şi înţelegere a modului cum s-a desfă
şun1t adunarea generală, vom analiza, la început, cele două şedinţe ale
Asociaţiunei, apoi conferinţele ţinute, banchetul, concertul, petrecerea
populară şi în sfîrşit, excursia făcută pe Dunăre şi la Turnu Severin.
La adunare au fost prezentate 13 despărţăminte care au trimis 17 delegaţi. Sigur acestea au fost persoanele oficiale cu mandat de vot la adunarea generală, dar odată cu aceştia au venit la Băile Herculane un număr
impresionant de membri ai Asociaţiunei care au devenit delegaţi activi ai
cliwrselor localităţi din Transilvania, aderenţi la scopurile culturale ale
Astrei.
Pc lîngă aceştia, la adunare, au ţinut să fie prezenţi şi personalităţi din
Rcimânia care au venit la Băile Herculane să împărtăşească năzuinţa de
unitate naţional<I a tuturor românilor, a păstrării fiinţei naţionale a poporului român.
, Adunarea generală de la Băile Herculane s-a desfăşurat într-un climat
românesc, menit să dea curs ideii de libertate şi unitate. Solii din Român !a sosiţi la Băile Herculane au adus cu ei cuvinte calde, de înflăcărare şi
îmbărbătare pentru împlinirea scopului final ce şi l-a propus Astra.
Prima şedinţă a adunării generale a început cu impun[1torul cuvînt de
deschidere ţinut de preşedintele Astrei I. M'. Moldovan, prin care a adus
mulţumiri călduroase în numele A5ociaţiunei pentru strădaniile depuse
ele organizatori, subliniind şi cu acest prilej că scopul Asociaţiunei este
de a deştepta !'ii dezvolta la poporul român iubirea de neam, iubirea de
limbă si de cultură românească.
La 'cuvintele calde ale lui I. M. Moldovan adresate bănăţenilor, răs
punde Andrei Ghidiu, directorul cercual al despărţămîntului Caransebeş,
care asigură adunarea generală de sprijinul românilor din comitatul Severin la nobila acţiune a Astrei.
A luat apoi cuvîntul Iosif Vulcan, preşedintele Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, care a felicitat adunarea generală şi a
arătat că aceste adunări „s-au ridicat la nivelul unor adevărate sărbă
tori naţionale" 14.
După ce se anunţă dizertaţiile ce vor fi ţinute în cadrul adunării, se
aleg comisiile pentru examinarea raportului de activitate al Asociaţiunei
pe anul 1899 şi pentru studierea proiectului de regulament în vederea înfiinţării secţiunilor ştiinţifice şi literare. Pentru aceasta din urmă se alege
o comisie formată din Patriciu Draga.lina, Vasile Goldiş, Dr. Petru Ionescu,
Dr. Georgiu Proca, Dr. Traian Putici, Dr. Iacob Radu şi Iosif Vulcan, iar
pentru înscrierea de noi membri în Asociaţiune se alege o comisie formată
din Ilie Curescu, Andrei Ghidiu şi Mihail Popovici.
3
1

G. T„ anul LXII, nr. 191, din 1900.

u ,,Tribuna", nr. 169, din 1900.
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Adunarea generală ascultă raportul comisiei alese pentru înfiinţarea
secţiilor ştiinţifice şi literare citit de Vasile Goldiş. Regulamentul, cu mici
amendamente, a fost supus votului adunării şi aprobat de toţi cei prezenţi.
şedinţa din a doua zi, se aleg membrii de conducere a secţinnilor
cum urmează:
- în secţiunea istorică: Vincenţiu Babeş, Dr. Augustin Bunea, Vasile
Goldiş, Ioan cav. de Puşcariu şi Iosif St. Şuluţu;
- în secţiunea literară: Andrei Bîrseanu, Dr. Iosif Blaga, Dr. Atanasie
Marinescu, Virgil Oniţiu şi Iosif Vulcan;
- în secţiunea ştiinţelor naturale: Dr. Daniel P. Barcianu, Florian
Porcius, Emil Vicin, Arseniu Vlaicu şi Dr. George Vuia;
- 'în secţiunea şcolară·:· Dr. Vasile Hosu, Grigore Maior, Dr. Iuliu
Olaru, Grigore Pletosu şi Dr. Ioan Stroia;
- în secţiunea economică: Iosif Bălan, Traian Barzu, Partenie Cosma,
Dumitru Comsa si Dr. Ioan Mihu.
Se dă apoi citire unui număr impresionant de telegrame de felicit::ire
sosite pe adresa adunării generale.
Cum era şi firesc, conform prevederilor statutului Asociaţiunii, adunarea generală a discutat şi aprobat ordinea de zi şi locul viitoarei adunări
generale care se va întruni în anul 1901, stabilindu-se ca aceasta să se
desfăşoare în localitatea Lipova.
Tot adunarea generală a mai stabilit ca pe lîngă celelalte atribuţiuni
ale comisiilor, care au fost acelea pe care Corneliu Dragomir le-a subliniat: „In 1900 sînt reorganizate şi secţiile, pentru toate cinci constituindu-se un Regulament prin care se stabileşte că scopul lor este să consilieze şi sprijinească adunarea generală şi comitetul central în realizarea
problemelor literare, ştiinţifice şi culturale impuse de scopul ce le urmă
reşte Asociaţiunea. Ele vor face propuneri pentru editarea de publicaţii
şi referate asupra lucrărilor prezentate. Cea literară va conlucra la publicarea de cărţi pentru trebuinţele poporului, la prevederile acestuia cu lectură bună, ieftină şi eventual gratuită şi în deosebire conduce editarea
Bibliotecii poporale a Asociaţiunei"1 5 .
Dar adunarea generală Astra de la Băile Herculane se face însemnată,
pe lîngă această activitate de constituire a secţiunilor şi prin faptul că îşi
îndeplineşte scopul ce-l urmărea şi aici în părţile bănăţene, nnde au avut
fericirea să fie prezenţi mulţi români din România care au aderat la hotă
rîrile adoptate aici, fiind mesagerii românilor de peste munţi.
Un rol însemnat în cunoaşterea trecutului istoric al Banatului şi în
mod deosebit al zonei Mehadiei, l-au avut şi conferinţele care s-au ţinut
după masa, după fiecare şedinţă de lucru.
Dacă expunerea Dr. George Vuia intitulată „Din trecutul Băilor Hcrculane"16, a avut un caracter mai mult sentimental cu o descriere istoricogeografică a staţiunii, fără prea multe date, dar cu invitaţia pentru cei
prezenţi de a fi oaspeţi permanenţi ai staţiunii, expunerea profesorului
Iuliu Vuia a avut un caracter istoric naţional. Ocupîndu-se de viaţa şi
activitatea lui Ioan Tomiciu în organizarea şi buna funcţionare a şcolilor
grănicereşti, profesorul Vuia a reuşit să facă o descriere clară a locului şi

ln

după

15 Corneliu Dragomir, Asociaţiunea Astra, activitatea editorială SM>iu, S.ibiu,
1973, p. XVII-XIX.
.
rn „Transilvania", nr. 10, din 1900, p. 219-226.
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zugrăvind în culori vii figura luminoasă a lui Ioan Tomiciu, ca director al
şcolilor naţionale grănicereşti. Dotat cu un talent oratoric desăvîrşit, profesorul Vuia a cucerit ascultătorii care au apreciat expunerea cu urale şi

vii aplauze.
O frescă istorică a anilor 1736---1739 în Banat si în mod deosebit a meleagurilor cuprinse în culoarul Cerna-Timiş şi valea Almăjului, a făcut-o
profesorul Patriciu Dragalina prin expunerea intitulată „Cîteva pagini din
suferinţele românilor bănăţeni" 1 î.
Folosindu-se de documente de o înaltă ţinută istorică din care, la loc
bine meritat se găsesc datele furnizate de cronicarul bănăţean Nicolae
Stoica de Haţeg, Patriciu Dragalina, el însuşi un bun cunoscător al istoriei
Banatului, descrie amănunţit, pe etape şi locuri de desfăşurare, luptele
duse între turci şi austrieci pe aceste meleaguri, evidenţiind suferinţele
românilor bănăţeni în acest conflict militar.
Patriciu Dragalina cu rigoarea ştiinţifică ce îl caracteriza, a analizat
critic neajunsurile strategice şi tactice ale ţărilor şi armatelor beligerante.
Descriind cauzele insucceselor trupelor austriece, autorul le pune pe
seama comandanţilor arătînd că: „e drept că, comandantul suprem, mareşalul Seckendorf, s-a făcut distins în mai multe războaie, dar n-avea talentele de lipsă pentru un conducător, de aicia un şir de pierderi dezastroase
urmează după olaltă" 18 •
Este analizată apoi şi armata turcă, epuizată fizic, despre al cărei potenţial Patriciu Dragalina arăta că: „turcii n-au fost pregătiţi a se lupta cu
austriecii. Armatele lor erau în Persia şi în contra Rusiei" 19 .
După

descrierea

amănunţită şi

cu

multă

competenţă

a luptelor din

această perioadă, autorul, cum era şi firesc, se ocupă şi de mişcarea antihabsburgică a românilor bănăţeni din zonă. Este descrisă amploarea ce o
ia mişcarea.românilor, autorul subliniind că: „se poate zice, că chiar porţile capitalei Banatului au fost zguduite de ţipetele de răzbunare ale unui
popor nemulţumit"2o.

Analizînd rezultatele culese de armata austriacă, de caracterul agresiv al acesteia în războiul descris, Patriciu Dragalina evidenţiază amar
concluzia: „mai adaug că subcomandanţii ostăşimei austriece au fost mai
destoinici în executarea românilor, decît în arta războiului şi înfruntarea
inamicilor creştinătăţii"2 2 •
Aceasta a fost adevărata faţă a stăpînilor cotropitori care pretindeau
că românii bănăţeni trebuie să le fie aliaţi fideli în acest război.
Expunerea lui Patriciu Drăgălina a fost un exemplu de prezentare
ştiinţifică a evenimentelor, a fost o . bună posibilitate a românilor veniţi
la sărbătoarea Astrei de pe alte meleaguri să cunoască zbuciumata viaţă
a românilor bănăţeni într-o perioadă relativ scurtă dar plină de fapte
care au evidenţiat tratamentul la care au fost supuşi. Conferinţa a constituit un act de curaj în perioada habotnică a dualismului, Patriciu Drăgă17

18
19

20
21

22

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

p. 233-258.
p. 242.
p. 256.
p. 25î.
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lina arătînd adevărata faţă a stăpînitorilor, încheind cu cunoscutul proverb românesc „apa trece, pietrele rămân".
Banchetul a avut loc în salonul de cură, unde au ţinut să fie prezente
peste 150 de persoane 23 •
Cum era şi firesc la banchet au toastat oficialităţile Astrei şi cele locale.
Cu mult interes a fost urmărit toastul oaspeţilor din România ţinut de
profesorul Scurtu. „ln urma ovaţiilor generale, scria Tribuna din Sibiu,
ce s-au făcut fraţilor din România, distinsul tînăr, dl. Iliescu, deputat
craiovean la camera română, a rostit un toast admirabil pentru bunul
nostru comun: limba românească. Nu se poate descrie însufleţirea cc a
pro\·ocat toastul d-lui Iliescu, atît a fost de bine simţit" 24 •
Liniştea care încerca să se lase în întreaga sală a fost întreruptă de
strigăte sacadate care cereau s~l vorbească Badea Gheorghe. într-un însufleţitor discurs, Gheorghe Pop de Băseşti, s-a adresat tineretului, generaţia
de miine a naţiunii.
lntrcaga atmosferă a fost scăldată în melodiile executate de taraful lui
Simu din Bozovici. Au fost mult apreciate doinele cîntate cu o blîndă
frumuseţe.

Banchetul s-a încheiat cu toastul ţinut pentru Iosif Vulcan, ca un omagiu omului care, ca vechi luptător, a militat pentru conservarea şi apăra
rea limbii române.
Tot în salonul de cură a avut loc şi concertul de o rară ţinută artistică
dat de Reuniunea de cîntări şi muzică din Lugoj sub bagheta măiestrului
Vidu. Era şi firesc ca acest concert să fie de o aleasă calitate artistică,
deoarece în sală erau prezenţi Gavril Muzicescu din Iaşi şi I. Paulian din
Turnu Severin care erau mesagerii artei corale din România. Vidu cu
corul său a avut prilejul să arate valoarea artistică a reuniunii corale din
Lugoj şi a făcut-o pe deplin.
Că lucrurile au stat aşa ne-o confirmă consemnările din ziare, făcute
la superlativ la adresa reuniunii lugojene. „Pentru prima dată, se scria
în Gazeta TransilvaniC'i, am auzit corul d-lui Vidu. Am auzit critici anterioare pro şi contra şi multe din de nu erau de tot măgulitoare. Dar să
vorbească lumea ce vrea, membrii şi peste tot oaspeţii care au participat
la Adunarea Asociaţiunei au avut ocazia, de astă dată, să audă prezentaturile d-lui Vidu şi vor şti să aprecieze zelul neobosit cu care a instruit
şi disciplina ce domină acest cor" 25 • „Compoziţiile d-lui Vidu, scria în
continuare acelaşi ziar, Răsunetul Ardealului şi Lugojana, cîntate sub
bagheta sa, au fost răsplătite cu aplauze zgomotoase, ca nişte mărgăritare
ale muzicii noastre populare."
.
~·
Concertul a fost calitativ superior şi prin prezenţa solistelor Virginia
Gall si Dora Vuia care cu un rafinament artistic deosebit si-au etalat
înalteie lor calităţi vocale.
'
Prin repertoriul ales, concertul a fost un mesaj al dorinţei de unitate
naţională al bănăţenilor exprimat prin frumoasele şi mobilizatoarele piese
corale executate cu multă măiestrie şi sensibilitate de corul lugojan.
Ea Numărul este destul de mare dacă avem in vedere că preţul unui tacim
a fost de 5 coroane.
24
„Tribuna", nr. 171, din 1900.
:; G. T„ nr. 196, din 1900.
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Unul din punctele de atracţie al Adunării generale a Astrei de la Băile
Herculane, ca de altfel la toate adunările generale, l-a constituit petrecerea populară. Acesta a fost momentul în ca.re s-a făcut sudura necesară
între intelectualitatea română şi masele de ţărani, a fost momentul în
care aceştia din urmă au demonstrat valoarea lor pe tărîm cultural,
valoarea manifestată în cîntec şi joc dar şi în măestria de a-şi împodobi
frumoasele lor costume.
Taraful lui Simu din Bozovici a dat libertate vibrantelor melodii care
au pus în mişcare miile de participanţi care s-au prins în bătrîneştile
jocuri: Iedera, Cîrligul, Măzărichea şi nelipsitul joc al Căluşarilor.
O comisie numeroasă compusă din femeile prezente la adunare au premiat cele mai frumoase costume naţionale 26 •
Un fotograf ambulant sau adus anume a imortalizat pe placă acc:ste
costume, iar fotografiile transformate în cărţi poştale ilustrate au fost trimise cu impresii de la adunare atît în Transilvania cît şi în România de
cei prezenţi la Băile Herculane, iar revista Transilvania a publicat în paginile sale costumul din Ohaba Mîtnic care a obţinut cele mai multe voturFî.
Prestigioasa revistă „Familia" din Oradea, după ce descrie prin cuvinte
elogioase frumoasele costume populare bănăţene, arăta cu disperare că:
„S-a constatat însă cu durere că poporul începe a-şi pierde originalitatcu,
Lucrurile de mină ale ţărancei se mestecă cu madele cumpărate prin
prăvălii" 28 • Era un semnal de alarmă pentru păstrarea tradiţic:i şi originalităţii portului nostru popular, era o îndatorire a Astrei pentru înlăturarea
acestor neajunsuri care se manifestau şi pentru cultivarea mai departe a
gustului artistic pe care ţărancele noastre l-au moştenit de la străbuni.
La petrecerea populară, care a avut loc la Mayerhof, au fost .împărţite
ţăranilor participanţi 740 de cărţi din fondurile Astrei2 9 •
Şi despre acest moment al adunării, ziarele au avut cuvinte de laudă.
„O privelişte dintre cele mai încîntătoare, seda „Foaia poporului" din
Sibiu, ofereau publicului foarte numeros, ţăranii şi ţărancele şi costumele
lor vii şi interesante, cu deosebire ţărancele cu bogatele lor costume naţionale şi cu pieptarele acoperite de strălucitoare piese de aur şi argint atrăgeau atenţia şi admiraţia tuturor. În mijlocul veseliei generale şi în
sunetul dulce al muzicii populare bănăţene, atît de originală şi atît de
îndemnătoare la bună dispoziţie mulţime de perechi ţărăneşti jucară
cu tradiţionala vioiciune a poporului nostru fel şi fel de jocuri naţionale" 30 •
26
Cele 5 premii au fost acordate astfel: 1. Persida Domăşneanu, din Ohaba
Mîtnic, cu 5 galbeni a 10 coroane: 2. Maria Carl, din Mehadia, cu 2 galbeni;
3. Mali Onescu, Boşneag, cu 1 galben: 4. Elena Hăbăşan, din Luncani, cu I gal-'
ben; 5. Elisabeta Balaş, din Gruni, cu li galben. ln afară de acestea, 23 de ţă
rance au primit drept premiu costumele lor obiecte ca suvenire.
27
„Transilvania", nr. 9, din 1900, p. 212.
211
,,Familia", Oradea, anul XXXVI, nr. 36, din 1900.
29
Propunerea a fost făcută de Corneliu Diaconovici, iar lista cărţilor oferite
a fost următoarea: 300 de exemplare din Poveşti din viaţa ţăranilor români, de
I. Pop Reteganul; 200 de exemplare din Poveşti din popor, tot de I. Pop Reteganul; 150 de exemplare din Buna chiverniseală, de T. V. Păcăţian; 25 de exemplare din Dietetica populară, de Simion Stoica; 20 de exemplare din Caractere
morale, de I. Popea; 25 de exemplare din Taina norocului sau calea spre fericire,
de Tache Brundus şi 20 de exemplare din Tragedia calvarului, de H. Bolo. Titlurile şi numărul de exemplare au fost discutate şi aprobate în şedinţa de comitet
din 9 august 1900 şi publicate în „Transilvania" P. O. 1900, p. 169.
·
3
° F. P., nr. 37, din 1900.

https://biblioteca-digitala.ro

342

Liviu Groza

Petrecerea de joc s-a prelungit pînă seara tîrziu, cînd sub clar de lună,
spectacolul dat de ţăranii bănăţeni a devenit cu adevărat feeric, încîntînd
ochiul celor prezenţi atît prin policromia costumelor cit şi prin înfocatele
jocuri de doi. La toate acestea muzica populară încînta auzul şi convingea pe participanţi că ţăranii sînt prezenţi la astfel de manifestări alături
de int.electuali.
Cea de a treia zi a manifestărilor prilejuite de Adunarea generală Astra
la Băile Herculane a constituit un moment de destindere, dar şi de înăl
ţare sufletească. Peste 200 de oaspeţi au ţinut să fie prezenţi la excursia
organizată pe Dunăre şi la Turnu Severin.
Un tren special a transportat excursioniştii la Orşova, unde, după ce
au vizitat oraşul, s-au îmbărcat pe un vapor de pasageri. Îmbarcarea pe
vapor şi plecarea acestuia a constituit un moment emoţional deoarece,
pe mal, mii de ţărani sosiţi din zonă, au ţinut să salute pe solii Astrei. In
urale continue de „să trăiască" şi jocuri de artificiii, oaspeţii s-au îmbarcat
pe vapor, iar cînd acesta s-a pus în mişcare cu direcţia Cazanele mici şi
mari, întreaga masă de ţărani a început să cînte „Deşteaptă-te române",
iar pe sus, pe coama înălţimilor Alion şi Dealul Moşului, se auzeau bubuituri de pivă. La corul ţăranilor s-a alăturat şi vocile celor de pe vas.
Intr-un asemenea decor de curată ţinută românească, vasul „Franz Iosif"
s-a desprins de mal ducînd oaspeţii să viziteze încîntătorul Defileu al
Dunării, o adevărată minune a naturii şi perlă a Europei unde se mai
poate vedea drumul roman şi Tabula Traiana, săpate în stînca dură a
munţilor de oştile Romei aduse aici pentru marea încleştare cu neînfricatul popor al dacilor. Erau momente de istorie românească menite să
aprindă inimile celor prezenţi.
La întoarcere, în drum spre Turnu Severin, a fost vizitată pitoreasca
insulă Ada Kaleh şi Porţile de Fier, ca apoi vaporul să se îndrepte, pe
valurile Dunării, spre Turnu Severin, unde aveau să-i întîmpine alte şi
alte surprize.
La ora 16, vaporul a acostat în micul şi cochetul port al oraşului care
era tixit de lumea venită să-i întîmpine cu ospitalitatea lor bine cunoscută, pe fraţii din Transilvania şi Banat. In acordurile înflăcăratului
„Deşteaptă-te române", solii Astrei au ajuns în România, und.e gazdele,
într-o stare de maximă însufleţire, fluturau steaguri tricolore şi presărau
flori în calea musafirilor.
Imbrăţişările şi strigătele de ura nu mai conteneau. Era o adevărată
manifestare românească organizată de severineni pentru fraţii lor de peste
munţi, fraţi care ca şi ei năzuiau şi militau pentru desăvîrşirea unităţii
naţionale.

În port oaspeţii au fost întimpinaţi de oficialităţile oraşului, care prin
cuvinte alese le-au urat bun venit în Romşnia. La cuvintele frumoase adresate oaspeţilor, s-a rrăspuns cu aceeaşi căldură şi însufleţire, timp în care
Societatea corală „Doina" sub conducerea lui Paulian intona melodii care
umpleau de bucurie sufletele celor prezenţi.
Din port, cu toţii, s-au îndreptat spre Liceul Traian, instituţie cu renume, prezentată vizitatorilor nu înainte ca profesorul I. St. Paulian, cu
corul său, să întîmpine oaspeţii aşa cum se cuvine, ca apoi să fie prezentate cîteva date din istoria şi realizările şcolii care, în decursul vremurilor,
a dat oameni de seamă ţării.
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Se vizitează apoi oraşul, iar seara la „Badescu", a avut loc o masă
festivă presărată cu toasturi din partea severinenilor şi a oaspeţilor.
Hotelurile neîncăpătoare nu au reuşit să adăpostească pe toţi oaspeţii,
astfel că cea mai mare parte din aceştia au fost găzduiţi la locuitorii oraşului care şi-au dovedit şi cu această ocazie ospitalitatea românească.
Toate manifestările care au avut loc la Turnu Severin s-au desfăşurat
in cîntec şi joc avînd leitmotiv unitatea naţională.
Despărţirea de românii severineni a fost grea deoarece în port toţi
oaspeţii erau îmbarcaţi, gata de plecare, dar nu se dădea semnalul cuvenit deoarece manifestările care se desfăşurau pe malul Dunării îi ţinea
în loc.
Vizita la Turnu Severin a fost un moment emoţionant pe care ziarele
vremii l-au consemnat imediat. „Primirea de care ne-au împărtăşit fraţii
liberi de la Severin, scria „Foaia poporului", a fost atît de frumoasă încît
nu cred că se va găsi unul dintre oaspeţi care să uite vreodată sau care să
nu fi rămas cu totul încîntat" 31 • Prin cuvinte puţine s...:a spus mult, s-a
spus totul despre călduroasa şi emoţionanta vizită.
Iată ·ce a însemnat pentru românii participanţi adunarea generală a
Astrei de la Băile Herculane. Este, cred, nimerit să subliniem importanţa
adunării de la Băile Herculane folosindu-ne de părerile participanţilor,
păreri înserate în anuarul Asociaţiunei, care făcînd un bilanţ al manifestărilor, consemna printre altele: „Nu ~ fost numai neîntrecuta ospitalitate
a românilor bănăţeni, care s-a manifestat în însufleţirea serbărilor de la
D şi 10 septembrie, ci totodată şi mai ales bucuria de a vedea din nou desfăşurat stindardul culturii române pe locurile clasice din valea Cernei,
unde românismul de aproape două mii de ani n-a mai avut o sărbătoare
atît de înălţătoare. Adunarea generală de la Băile Herculane va rămîne
memorabilă în analele dezvoltării noastre pentru că ea a pus baza Asociaţiunei noastre ca corporaţiune ştiinţifică-literară şi, prin urmare, va remarca un moment important în istoria noastră culturală. Şi a fost numai
un act de dreaptă recunoştinţă că s-a dat acest rol onorific chiar unei
adunări generale ţinute în Banat, pentru că, astăzi, însufleţirea şi zelul
pentru cauza Asociaţiunei şi peste tot a culturii noastre naţionale, a luat
cel mai puternic avînt chiar în părţile bănăţene, unde Asociaţiunea, deşi
lipsită aici de trecut şi tradiţii, are respectatul şir de despărţăminte care
- poate cu o singură excepţie - emulează în nobila lor activitate şi în
timp de 2-3 ani ne-au oferit tabloul unei vieţi naţional - culturale cum
nu s-a putut dezvolta în alte locuri nici în decursul mai multor decenii ...
Nu avem altă localitate pe întreg teritoriul locuit de români ai ţării noastre
care să ofere unei sărbători româneşti un cadru mai splendid de cum ni-l
dă romantica vale a Cernei" 32 •
Dar adunarea generală Astra ţinută în despărţămîntul cercual Caransebeş la Băile Herculane îşi va pune amprenta şi în procesul de culturalizare a românilor bănăţeni.
Primul pas care îl fac, în acest sens, caransebeşenii a fost să reactiveze activitatea despărţămîntului prin alegerea unui comitet mult mai
in terprinză tor 33 •
Ibidem.
„Transilvania" Nr. 9 din 1900, p. 209-210.
aa „Analele Astra", Sibiu, 1905, p. 235.

31
32
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Despărţămîntul Caransebeş al Astrei işi măreşte cu acest prilej numă
rul de membri, Adunarea generală Astra de la Băile Herculane a fost .un
bun prilej de manifestare şi popularizare a scopului urmărit de răspîn
dire a culturii româneşti.
Demn de remarcat este faptul că alături de bănăţeni se înscriu în
despărţămint: Vasile Mîndrean (fost profesor in Caransebeş), profesorii
Ioan Faur şi Mihail Stegan din Craiova, comercianţii Samuel Spineanu
din gara Butoieşti şi Ioan Pop din Argetoaia, doctorul Mihail Lupescu din
Turnu Măgurele, P. Senescu din Bucureşti, I. Demetrianu comerciant din
Corabia şi Alexandru Juraşcu din Focşani care devin membri activi ai
Despărţămîntului cercual Caransebeş al Astrei3 4•
Era şi aceasta o formă de manifestare a apropierii idealurilor de unibte
naţională a poporului român, era un argument că între românii din Transilvania şi vechiul regat au existat legături permanente, iar aspiraţiile de
unitate naţională se manifestau ori de cite ori se ivea prilejul.
Prin reorganizarea făcută, întreaga activitate a despărţămîntului Astra
din Caransebeş se revitalizează. Că lucrurile stau aşa ne-o spune şi faptul
.că organul de presă cel mai răspîndit în zonă, „Foaia diecezană", se gră
beşte să publice în coloanele sale Apelul comitetului central al Astrei
pentru înfiinţarea unui muzeu în noul local al Asociaţiunei din Sibiu3;;.
Citind Apelul Astrei nu poţi ,să nu te opreşti la pasajul care confirmă
nişte realităţi:· „Trecutul nostru deşi bimilenar, a păstrat posterităţii puţin
de tot. Soarta vitregă la care a fost expus cercatul popor român şi nemai
auzite tempestaţi, cîte au trecut peste capul lui, au nimicit aproape toate
urmele acestui trecut" 36.
Apelul Astrei, la care se adaugă încă multe alte chemări, i-a îndemnat
pe caransebeşeni să caute documente prăfuite şi uitate de vreme, să le
-pună în valoare pentru a demonstra şi prin aceasta viabilitatea poporului
român. Caransebeşenii alături de ceilalţi donatori au răspuns Apelului îndemnaţi de chemarea lăuntrică şi de convingerea că Muzeul Astrei va
constitui mărturia de nezdruncinat a unităţii de neam şi limbă a poporului român.
·Mobilizaţi de înflăcăratele îndemnuri ale Asociaţi unei, membrii din
Despărţămîntul Caransebeşului donează 141 documente, piese şi obiecte
din care 105 numai din oraşul Caransebeş 37 •
Am vitregi actul de donatori al caransebeşenilor dacă nu am aminti
că Alexandru Diaconovici din Caransebeş a donat sabia generalului Traian
Doda, precum şi brevetele de decoraţii şi avansări în grad şi funcţii militare a aceluia care, prin activitatea sa neobosită, a devenit părintele spiritual al românilor bănăţeni din fosta graniţă militară 38 • Andrei Ghidiu
donează 15 cărţi vechi din care amintim: „Evangheliar", Bucureşti 1682;
;,Noul Testament din Bălgrad", 1648; „Ceaslov", Tîrgovişte 1715; „Liturghier", Rîmnic 1733; „Catavasier", Blaj 1793 şi altele 39 • Prin această dona34
C .. Brătescu, Activităţi culturale bănăţene în slujba i'dealului naţional, în
„Revista arhivelor", Bucureşti, anul LV, val. XL, nr. 3, p. 268.
3
F. D„ anul XIX, nr. 49-51, din 1904.
36 Ibidem.
7
'
Catalogul expoziţiunii etnografice şi istorice culturale organizate cu ocaziunea inaugurării Muzeului Asociaţiunei în Sibiu la 19 august - 14 septembrie
1905, în „Analele Astra", nr. 6, din 1905, p. 257-296.
as Ibidem, p. 275.
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ţie, Andrei Ghidiu a demonstrat că, întotdeauna, în Caransebeş, cartea şi-a
găsit un loc binemeritat. Faptul că, în Caransebeş, a pătruns cartea românească din Moldova şi Ţara Românească constituie încă o dovadă a
culttuii noastre româneşti care s-a plămădit şi aici.

Pe lingă obiectele donate Asociaţiunei pentru înfiinţarea viitorului
Muzeu al Astrei, din întreaga Transilvanie şi deci implicit şi din Caransebeş, au fost trimise swne băneşti care aveau acelaşi scop de a sprijini,
pe toate căile, înfiinţarea şi buna funcţionare a noii instituţii. Din persoanele care au oferit Asociaţiunei sume băneşti amintim pe protopopul
Simion Popovici din Mehadia, episcopul Nicolae Popea şi arhimandritul
Filaret l\1usta, ambii din Caransebeş 4 o.
Obiectele donate de caransebeşeni au fost mult apreciate de organizatorii muzeului. Aceasta se poate deduce şi din cele 9 diplome acordate de
comitetul central al Asociaţiunei celor care au înţeles să răspundă apelului
adresat pentru înfiinţarea muzeului. Printre aceştia, la loc de frunte a stat
Elisabeta Doda, sora generalului, Alexandru Diaconovici, Andrei Ghidiu,
pictorul Delleomini Bartolomeu şi compozitorul Antoniu Sequens 41 •
Numai din aceste cîteva exemple, la care se mai pot adăuga încă multe
altele, se desluşeşte clar ecoul ce l-a avut Adunarea generală Astra de la
Băile Herculane, în comitatul Severin. Mobilizaţi de îndemnurile Astrei,
românii bănăţeni din Despărţămîntul cercual Caransebeş au militat neobosit pentru culturalizarea maselor;· pentru păstrarea fiinţei naţionale şi
a limbii române în lupta pentru realizarea scopului final al unităţii noastre
naţionale.

LIVIU GROZA

ANEXAI
CONVOCARE
în sensul § lor 23 şi 26 din statutele Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura
poporutui român se convoacă adunarea generală ordinară a Asociaţiunei la Băile
Herculane pe zilele de 9 şi 10 septembrie st. n. 1900 pe lîngă următorul

PROGRAM
Şedinţa

Duminecă
~g

I

în 9 septembrie st. n. 1900 la 11 ore înainte amiaz

Ibidem, p. 281.

Gheorghe Naghi, Contribuţia Banatului la întemeierea Muzeului Astrei, în
„Studii de istorie a Banatului", XII, Timişoara, 1986, p. 114.
41
„Transilvania" şi „Analele Astra", nr. 1, din 1906, p. 34-40.
40
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Ordinea de zi
1~ Deschiderea adunării generale,
2. Cunoaşterea. delegaţilor prezenţi,
3. Raport despre activitatea comitetului central în anul expirat,
4. Alegerea comisiunilor:
a. pentru examinarea raportului general,
b. pentru examinarea raţiocinului pe anul 1899 şi a proiectului de buget pentru anul 1901,
c. pentru studierea de regulament despre înfiinţarea secţiunilor ştiinţifice şi
literare, înaintat spre aprobare,
· d. pentru înscrierea de membrii şi încasarea taxelor,
5. Propuneri eventuale.
Şedinţa

II.

Luni în 10 septembrie st. n. la 10 ore înainte de masl
Ordinea de zi
1. Rapoartele comisiunilor exmise în şedinţa primă,
2. Propunere relativ la inactivitatea secţiunilor ştiinţifice
3. Fixarea locului pentru proxima adunare generală,
4. Dispoziţiuni pentru verificarea proceselor verbale,
5. Inchiderea adunării generale.

şi

literare,

Disertaţiunile se vor citi în o şedinţă specială ce se va ţine duminecă în 9 septembrie n. la orele 3 p. m.
Se observă că eventualele disertaţiuni şi propuneri au să fie prevăzute în
scris prezidiului Asociaţiunei, în Sibiu, strada Morilor Nr. 8 cu 8 zile, iar eventualele interpelaţiuni cu 3 zile înainte de adunarea generală.
Dat în şedinţa comitetului central al Asociaţiunei pentru literatura română
şi cultura poporului român ţinută în Sibiu la 9 august 1900.

Nicolae Togan m. p.
notar

I. M. Moldovan m. p.
preşedinte

„Transilvania", Sibiu, anul XXXI, nr. 8/1900,
p. 81-82.

L'ASSEMBLEE GENERALE ASTRA A BAILE HERCULANE:
9~10 septernbre 1900
(Resume)

A base d'etudier des documents d'archives et de la presse d'epoque, l'auteur
fait une analyse detaillee du mode de deroulement de l'assemblee generale Astra,
tenue a Băile Herculane, dans 9-10 septembre 1900.
C'est distingue le role de la societe Astra pour instruire le peuple, pour garder l'etre national, de la purete de la langue roumaine et la lutte pour la realisation de !'unite nationale du peuple roumain.
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,.. .. Ciser a fost omul expansiunei. Pentru el
totul era mic, totul era strîmt. Planurile lui
în mişcarea muncitorească erau vaste, clare şi
cuprindeau un teren larg de muncă. El
înainta cu paşi uriaşi spre înfăptuirea organizaţiei
moderne muncitoreşti, înfiinţarea de
cooperative şi instituţiuni sociale în folosul
muncitorimii."
(„Minerul", an V, nr. 8,
din 31 august 1923)

Personalitate remarcabilă a istoriei mişcam muncitoreşti din România, lider sindical cu prestigiu între muncitorii ardeleni şi bănăţeni care
îl stimau, organizator al muncitorilor mineri şi delegat al acestora la
Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, propagandist cu
vaste cunoştinţe social-politice, camarad loial şi res~ctat chiar de autotorităţile timpului, Iosif Ciser a văzut lumina zilei în anul 1884 la Bucureşti. Părinţii, originari din Transilvania, erau muncitori săraci, avînd
o situaţie materială precară. Tînărul Ciser a fost nevoit, în consecinţă,
să-şi cîştige existenţa singur, de timpuriu.
!nzestrat cu o voinţă de neclintit, avînd o vie. inteligenţă şi o mare
sîrguinţă, I. Ciser devine în scurtă vreme un muncitor (cismar) priceput,
apropiindu-se de mişcarea socialistă încă din anul 1902, moment cînd
apărea la Bucureşti ziarul „România muncitoare", avînd subtitlul „Organ
socialist săptămînal" care continua activitatea de propagare a ideilor
marxiste 1• In capitală întîlneşte şi se ataşează de V. Anagnoste, Iosif Nă
dejde, Th. Neculuţă, Gh. Cristescu, I. C. Primu etc., citind cu interes operele lui K. Marx şi Fr. Engels, lucrările socialiştilor români, cărţi de beletristică şi artă etc., devenind „socialist în toată puterea cuvîntului". „Deşi
muncitor - , consemna ziarul „Minerul" mai tîrziu - , a citit mult, cunoştea teoriile socialiste în amănunţime şi spera în viitorul apropiat al
societăţii socialiste. Acesta era imboldul cel mare ce-l îndemna la
inunca. . ... "I)-.
I. Ciser participă cu însufleţire la o serie de acţiuni ale clasei muncitoare din Bucureşti, cu deosebire la demonstraţiile de la 1 Mai şi la
mitingul din sala „Eforia", de solidarizare a clasei muncitoare din România cu lupta proletariatului rus, cu care prilej (24 ianuarie/6 februarie
1905) s-a pus şi problema refacerii organizaţiei politice a clasei noastre
1

lstoria României în date,

Ed.

enciclopedică

p. 275, 279.
2

„Minerul", anul V, nr. 8, din 31 august 1923.
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Dumitru Peligrad

Fig. I. Iosif Ciser (1884-1922)

muncitoare pe baze largi. I. Ciser desf ăşoară, concomitent, o meritorie
activitate vizînd răspîndirea ideilor socialiste în cîteva cartiere muncitoreşti bucureştene.
.
In februarie 1907 încep marile răscoale ţărăneşti din România, desfă 
şurate sub semnul neuitatului vers coşbucian, devenit deziderat arzător:
„Noi vrem pămînt! ((.
In martie acelaşi an, gazeta „România muncitoare" publica apelul semnat de M. G. Bujor şi intitulat: „Către soldaţii concediaţi (concentraţi ) şi
rezervişti((, prin care îi îndemna să nu tragă în tovarăşii răsculaţi, idee
la care subscrie şi Iosif Ciser. La 11/24 martie, tot în sala „Eforia", s-a
ţinut o mare întrunire muncitorească la care au participat peste 5 OOO de
muncitori, convocaţi de cercul „România muncitoare" şi de Comisia Generală a Sindicatelor din România, cu care prilej s-a adoptat o moţiune în
care, după ce se exprima solidaritatea cu ţăranii răsculaţi, s-au formulat
unele reforme: reluarea tuturor moşiilor stăpînite de proprietari fără acte
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ele proprietate, desfiinţarea arendaşilor, revizuirea democratică a Legii
tocmelilor agricole, interzicerea învoielilor cu munca şi plata în natură
etc. La întrunire a participat şi I. Ciser, a cărui activitate n-a scăpat atenţiei autorităţilor timpului, mai ales după reprimarea sîngeroasă a marii
răscoale din 1907.
Guvernul liberal găseşte cu cale să expulzeze din ţară pe muncitorii
„cu cetăţenie străină~, dar şi pe cîţiva intelectuali socialişti, stabiliţi apoi
in unele localităţi din Transilvania sau la Budapesta (Ion Flueraş, dr. Cr.
Haco\"ski, Iosif Ciser, Gh. Boeriu, Vasile Dobrescu, Ion Creţu ş.a.), ceea
ce a permis implantarea spiritului combativ, existent în acea perioadă în
Regatul român, datorat lui Şt. Gheorghiu, I. C. Fritnu, Al. Constantinescu,
M. Gh. Bujor, N. D. Cocea etc. Trecerea unui număr însemnat de socialişti din vechea Românie peste Carpaţi a contribuit la răspîndirea largă
a lucrărilor de analiză marxistă a societăţii româneşti efectuată de
C. D. Gherea, la închegarea unităţii de concepţie, reflectînd faptul că
mişcilrea muncitorească şi socialistă română se dezvolta unitar în întregul ei. 3
Alături de personalităţile amintite, I. Ciser începe să activeze în cadrul
Secţiei române a P.S.D. din Ungaria. „ ... Aşa, săptămînă de săptămînă
- î=?i amintea T. Albani - , s-a format, în cîţiva ani, o pleiadă ele socialişti rnmâni, care au făcut în acelaşi timp şcoală de luptă socială şi oratorie. Secţia avea şi o bibliotecă. Cercul „România Muncitoare" din Bucureşti ne trimitea broşuri şi ziarul „România muncitoare«, care se citea cu
mttit interes. Muncitorii, educaţi astfel, cînd se reîntorceau în oraşele lor,
păreaii nişte oameni veniţi de la şcoli înalte şi erau admiraţi cît de corect
l:orbcsc limba românăt<.4
In anul 1910 s-a constituit un Comitet central al socialiştilor români
la Budapesta care coordona activitatea organizaţiilor muncitoreşti din
ArcleC1l şi Banat, avîncl „subcentret' la Braşov, Arad, Sibiu, Timişoara,
Reşiţa, Anina, Uioara, Dej, Baia Mare, Slatina, Abrud, Petroşani, Brad,
Or:iştie. Pînă în 1913, acţiunea de organizare a minerilor din Valea Jiului -- bazin carbonifer cu imense z[1căminte de cărbuni bruni şi huilă,
expioatate din 1838-1840 mai întîi la suprafaţă, ulterior în subteran a fost fără succes. Eforturile întreprinse de Comisia sindicală din Budapesta au fost zadarnice mai ales datorită „teroarei" care se abătuse asupra întregii clase muncitoare. Totuşi, cîteva şedinţe secrete au fost ţinute
de 61tre „lucr[1torii mai luminaţi", fără rezultate notabile. In februarie
1908, Sava Damian a reuşit să organizeze o „adunare populară" la Petro~ani, sub egida Partidului social-democrat (din Ungaria), înfiinţînd chiar
o secţ.iune aici. 5 La 4 octombrie (st. V.) 1910, Aurel Cristea reuşeşte să
vină la Petroşani însă este observat în gară şi avertizat să nu acţioneze
în nici un fel; totuşi reuşeşte să organizeze o consfătuire clandestină
~ Cf. Toader Ionescu, Ideea unităţii naţionale reflectată în gîndirea economică
din Transilvania 1848-1918, Bucureşti, 1983, p. 242-243; la fel Tiron Albani,
Memorii. Din contribuţia clasei muncitoare la desdvîrşirea statului naţional româ~
unitar. 1 Decembrie 1918, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 23.
4
T. Albani, op. cit., p. 23-2-1; Idem, Douăzeci de ani de la Unire, Oradea, f.a.,

p. 111-113.

" Raport către al VII-lea Congres al Uniunii muncitorilor din industria midin România, Bucureşti, 1932, p. 41.
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într-o casă particulară şi să reglementeze sistemul de distribuire a gazetei
„Adevărul(( (care a desfăşurat „lupta fără odihnă pentru drepturile milioanelor poporului muncitor român" din Transilvania, „a deşteptat în

poporul muncitor român conştiinţa de sine((, „i-a arătat drumul care ne
duce la dezrobire", precum se scria în articolele sale editoriale). 6
Vizavi de această activitate, Centrala sindicală (din Budapesta) continua tatonările începute în 1904 în scopul de a obţine de la guvern aprobarea statutelor de organizare a tuturor muncitorilor de la întreprinderile
miniere. La o cerere oficială înaintată în 1910, Ministerul de Interne a răs
puns în termeni foarte duri. 7
1n anul 1912, împreună cu I. Flueraş, Iosif Ciser „colindă(( regiunea
minieră jiană, organizînd o serie de adunări secrete. „Terenul cel mai
corespunzător ele muncă pentru sine consemna ziarul „Minerul" l-a găsit în masa muncitorilor mineri. Putem spune că el a fost primul
propagandist care s-a prezentat între muncitorii mineri din România ele
azi pentru a-i organiza. Organizarea minerilor ... era oprită şi regiunile
miniere erau păzite de autorităţi şi jandarmerie cu cea mai mare stric'teţe, să nu se apropie de ele vreun propagandist, să conturbe starea ele
robie a minerilor. ... lmbrăcat în haine de ţăran, prin gropile munţil01•
din apropiere se întîlnea cu muncitorii mineri, ţinînd .consfătuiri .. .'13 •
Pionieratul activităţii lui I. Ciser în mijlocul minerilor jieni a fost relatat (şi) într-o şedinţă a Camerei deputaţilor din 1929, de către I. Flueraş în următorii termeni: „ ... La Valea Jiului n-aveam voie să pătrundem
şi totuşi am găsit mijlocul să strecurăm acolo pe unul dintre ai noştri, pe
Iosif Ciser, fost membru al acestei camere (ales în 1920). L-am trimis
acolo pe ascuns şi l-am băgat servitor la un avocat, ca să poată 1waptea
aduna cîte un mănunchi de muncitori şi să-i îndrumeze cum să se apere
împotriva sălbaticei exploatări. Muncitorii n-aveau dreptul să înfiinţeze
sindicate, dar noi am dejucat legile maghiare, făcîndu-i pe muncitori
abonaţi la gazeta noastră „Adevărul'', iar din abonamente le-am dat nu
numai gazete, ci şi ajutoare în caz de boală sau moarte .. .'19
1n anul 1913 este temeinic organizată activitatea de abonamente la
„Adevărul", „Banyamunkcis" şi „Bergarbeiter" (Muncitorul miner) }n
Valea Jiului, unde prigoana autorităţilor, în consecinţă, se întăreşte. In
vara aceluiaşi an, I. Ciser revine în zona jiană „ajungînd la Petroşani : pe
drumuri peste munţi şi prin păduri.(( Organizează lîngă Vulcan (la Dealul Babii) „primul nucleu sindical'' în componenţa căruia figurau: Gh.
Mogoş, Szakay, Ion Cioară etc. Şedinţele comitetului cu „oamenii de încredere(( se ţineau într-un local de pe Maleia (Petroşani) sau într-o sală
a comerciantului Grlin.10
1

" Vezi Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. II. (1900-1921), Parte-a I (1900-1907), Ed. Politică, Bucure~ti. 1966, p. 564; la fel Mircea Muşat, Ion
Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 427, Gazeta „Adevărul" era editată de Secţia român{1
a Partidului social-democrat din Ungaria (1903), apărînd la Budapesta şi a;:ioi la
Lugoj, între anii 1903-1914.
7
Raport către al VII-Zea Congres ... , 1932, p. 41.
ti „Minerul", an V, nr. 8 din 31 august 192~.
,
9 Vezi Ion Constantinescu, Din însemnările unui fost reporter parlamentar.
Camera deputaţilor 1919-1939 (note şi memorii), Ed. Pplitică, 1973, p. 208.
10 Vezi Raport ... , 1932, p. 41_..:..;42; Ia "fel N. G. Munteanu, Gh. I.· Ioniţă, Un
veac de istorie a minerilor de pe Jiu, Ed. Politică, Bucureşti, 1971, p. 17. ·
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La 26 octombrie 1913, la cel de-al VIIl-lea Congres al Secţiei române
a Partidului social-democrat din Ungaria, Iosif Ciser prezintă raportul
privind organizarea politică şi economică, făcînd o analiză a situaţiei,
deosebit de grea, a poporului român din Transilvania. în raport, I. Ciser
pleda ca social-democraţii români să-şi facă o datorie de cinste pătrun
zînd la sate spre a lumina poporul şi a-l îndruma pe calea· organizării în
„Uniunea muncitorilor de pămînt". Relativ la masele muncitoreşti de la
oraşe, el preciza că singurul mod de organizare a muncitorilor români îl
reprezintă secţiunile române ale Partidului social-democrat. 11
La Vulcan, străveche localitate a meleagurilor jiene, cu urme materiale datînd din epoca romană a străbunei Dacii, s-a constituit în martie
1914 un „grup sindical clandestin((' în urma adunării care a avut loc pe
Dunga Jiului. Membrii comitetului erau: Kaszonyi, Mogoş, Ebergenyi,
Szakatis, Iacob Pusenyar, Iosif Sisan, Petru Trestian, Petru Vîjdea. Inimosul şi neobositul Iosif Ciser a asistat la întrunirile comitetului sindical
vulcănean,
organizînd „administraţia conform sistemului abonamentelor/t12
ln vara aceluiaşi an a izbucnit prima conflagraţie mondială odată cu
declaraţia de război a Austro-Ungariei către Serbia (15/28 iulie 1914).
Minerii jieni au fost încorporaţi şi trimişi pe front; peste puţină vreme
au revenit la vatră, în galeriile subpămîntene, ca „mobilizaţi pe loc"'·. Nimeni n-a mai plecat pe front, cu excepţia celor care, dînd semne de enervare, deveneau periculoşi „ordinei publice" şi „interesului naţionaltt. Astfel militarizaţi, viaţa muncitorilor mineri se scurgea ca într-o imensă
cazarmă. Zilnic chiar se publicau noi ordine şi dispoziţii referitoare la
împărţirea alimentelor pe cartele, maximalizarea preţurilor, încartiruiri,
reducerea porţiilor de făină şi alte alimente de strictă necesitate. Din
cauza regimului poliţienesc şi mai ales, din pricina subalimentaţiei, producţia de cărbuni începe simţitor să se reducă. Îngrijorarea cercurilor
oficiale s-a manifestat în presa vremii ca şi în parlamentul vienez, unde
ministrul Homann, ca răspuns la o interpelare, mărturisea că „scăderea
producţiei de cărbuni se datoreşte lipsei de hrană a muncitorilor, care
fiind flămînzi nu pot da acelaşi randament ca înainte de război. " 13
ln toamna anului 1915, Iosif Ciser reuşeşte. să se stabilească în Valea
Jiului, „venind (de pe front) cu foaie medicală, pentru a-şi vedea de să
nătate, căci de pe atunci suferea de tuberculoză care l-a răpit în floarea
vîrstei. Astfel, propaganda de organizare a reînceput în ascuns, căci Ciser
erau mereu urmărit. Au reînceput întrunirile noaptea prin munţi şi văi
- mizeria şi foametea produsă de război ne mai putînd fi minţite.((u
In mai 1916, muncitorii mineri au declarat grevă, mai întîi cei din
Lupeni, apoi cei din Aninoasa, Vulcan, Petroşani şi Petrila. Devenită generam, participînd la ea peste 10 OOO de muncitori români, maghiari şi
de alte naţionalităţi, greva pricinuieşte mari greutăţi în sprijinirea cu
cărbune a întreprinderilor care lucrau pentru „maşina" de război. La
scurtă vreme, societăţile carbonifere au acordat: 10-200/0 spor de salarii,
11

Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1910-1915, Bucu-

reşti,

1968, p. 519, 522; la fel M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 429.
Raport . .. , 1932, p. 42.
13 Ibidem, p. 19.
14 midem, p. 42; la fel R
G. Munteanu, Gh. I. Ioniţă, op. cit., p. 18.
12
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50% plus - făină şi untură, încălţăminte cu jumătate preţ, premii de
etc. In pofida teroarei, a regimului de „aspru militarism", organizarea muncitorilor în sindicate, acţiune sprijinită, la iniţiativa Secţiei
române a P.S.D. din Ungaria, cu consecvenţă, de I. Ciser, n-a putut fi
stăvilită. In acelaşi an, s-a reînfiinţat „comitetul secret(' de la Vulcan
(avînd în componenţă, între alţii, pe: Irimie Boer, Petru Ardelean, Albert
Denes, Iosif Grobli), urmat de alte comitete similare la Lupeni, Petroşani,
Lonea etc.
In toamna anului 1917, Valea Jiului din nou a cunoscut „agitaţia" socială. Gazeta „Adevărulr' reapare (1 oct. 1917), fixîndu-şi atitudinea, în
problemele păcii şi organiz~irii muncitorilor mineri. în numărul din 12 noiembrie acelaşi an, „Adevllrul" făcea urm[1toarea constatare: „In părţile
sîrguinţă

Reşiţei,

la Petroşani, în părţile Dejului şi pretutindeni unde au fost îmminerii români, ei sînt solidari cu tovarăşii lor maghiari şi germani. Sînt mii de mineri români organizaţi, şi aşa e bine.''
pnlştiaţi

Pînă la finele anului 1917, numărul minerilor abonaţi la „Adevărul''
atinsese cifra de 500, iar tirajul atingea 18 OOO de exemplare. 15
In anul 1917, din însărcinarea Secţiei române a P.S.D. din Ungaria,
este trimis în Valea Jiului ca „secretar permanent" Iosif Ciser. Socialiştii
români, în cursul anului respectiv cît şi a celui următor - potrivit măr
turiilor vremii - şi-au perfecţionat sistemul de organizare. Din secţiile
de propagandă ale Comitetului. central al Secţiei române a P.S.D. din
Ungaria făceau parte: Iosif Ciser (Petroşani), Sava St. Damian (Arad),
I. Jocmdrea (Sibiu), Gh. Grădinaru (Braşov), Gh. Rusu (Cluj), Vasile Toma
(Oradea). Hl
Ziua de 1 Mai a anului 1918 a fost aniversată în Valea Jiului în chip
sărbătoresc, muncitorii manifestînd „pentru prima dată cu steaguri
roşii". Pe cîmpul (platoul) Surducului, mii de mineri au ascultat pe vorbitorul I. Ciser (în limba română) şi pe Iuliu Batta (în limba maghiară).17
Peste cîteva zile (5 mai 1918) s-au deschis lucrările celui de-al !X-lea
Congres social-democrat român, avînd la ordinea de zi: 1. Darea de seamă
a C.C.; 2. Alegerea noului comitet; 3. Agitaţia şi presa (a. Secţiunile de
partid, b. Grupele sindicale, c. „Adevărul"; subpunctul b apare în ordinea
de zi numai în preajma congresului); 4. Situaţia politică şi economică;
5. Propuneri. O impresie deosebită a produs cuvîntarea minerului Petru
Ardeleanu din Vulcan care spunea, între altele: „Vorbesc în numele miilor
de tovarăşi din Valea Jiului. Noi românii sîntem acolo în majoritate. Avem
mare lipsă de foi şi broşuri, de agitaţie (româneşti). Din partea stăpînirii
sîntem foarte mult prigoniţi. „Bărbaţii de încredere" sînt trimişi la armată
pentru că i-au apărarea muncitorilor. Trebuiesc adunări mai dese. La conducerea grupelor, noi românii numai cu greu am ajuns. Inainte erau la
conducere numai tovarăşi nemţi şi maghiari. Nu trebuie ca românii să se
10
Vezi Raport ... , 1932, p. 20, 44. Guvernul maghiar, la sfîrşitul anului 19lî,
consimte să aprobe statutele minerilor „reînnoite de Comisia generală încă din
august acelaşi an". S-a acordat astfel bază legală organizării sindicatelor miniere.
Intr-un interval de timp scurt, puţinele sindicate miniere care activau clandestin
îşi încep activitatea pe faţă, iar altele vor lua fiinţă în scurtă vreme (15 martie 1918 - sindicatul Lonea şi sindicatul Petroşani; 7 aprilie - sindicatele Aninonsa, Lupeni şi Vulcan; 6 ianuarie 1919 - sindicatul Petrila).
1
" T. Albani, Memorii . .. , p. 37, 41.
17
Vezi „Adevdrul" nr. 17 din 29 aprilie/12 mai 1918.
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organizeze separat, ci în frăţie cu tovarăşii de alt neam să lucrăm pentru
îmbunătăţirea sorţii noastre. Vrajba dintre noi aduce foloase numai stăpî
nitorilor". Cel de-al patrulea punct din ordinea de zi a Congresului a fost
consacrat situaţiei politice şi economice. Raportor - Iosif Ciser. Problema
cauzelor şi caracterului războiului mondial stătea în centrul preocupărilor
raportului, care aprecia faptul că înarmările febrile au pregătit terenul
pentru catastrofă: „ ... Scînteia a venit prin atentatul de la Sarajevo,
însă adevăraţii vinovaţi pentru izbucnirea focului sînt numai aceia care
au făcut terenul prielnic pentru izbucnirea lui". Se considera drept cauză
principală a războiului tendinţele imperialiste de cucerire şi contradicţiile
care au ieşit de aici (cele anglo-germane). Rezoluţia asupra situaţiei politice exprima „regretul pentru faptul că nici acum nu s-a putut restabili
înţelegerea şi solidaritatea între partidele social-democrate din lume, spre
a se putea începe o acţiune mare şi reuşită contra războiului nimicitor şi
pentru înfăptuirea păcii fără cuceriri, pe baza dreptului tuturor neamurilor de a hotărî singure de soarta lor" .18
Destrămarea monarhiei dualiste austro-ungare în toamna anului 1918,
sub loviturile puternice ale popoarelor asuprite, ale maselor populare de
la oraşe şi sate, devenise o realitate. La 18/31 octombrie 1918 flăcările
revoluţiei burghezo-democratice au început să cuprindă întreaga Transilvanie. Revoluţia din Transilvania de la 1918 a fost generată de profundele
şi vechile contradicţii sociale şi naţionale, ascuţite la maximum în anii
de război (1914-1918).
Luptele maselor muncitoare transilvănene au fost îndreptate împotriva
asupririi din partea grofilor şi baronilor unguri, a statului reacţionar austro-ungar, pentru eliberarea naţională şi unirea cu vechea Românie şi
pentru introducerea de rînduieli democratice. În zilele revoluţiei românii
din Transilvania care formau dintotdeauna marea majoritate a acestei provincii împreună cu minorităţile naţionale „sărbătoreau de comun acord
funerariile războiului şi alungau ... pe fişpani, solgăbirăi şi notari", deci
reprezentanţii statului dualist.1 9
La Oradea, Cluj, Baia Mare, Braşov, Zlatna, în Valea Jiului şi în alte
centre industriale acţiunile muncitorimii au fost hotărîtoare în răstur
narea vechilor autorităţi. Aceste acţiuni au fost sprijinite de celelalte categorii sociale, de ţărănime mai ales, adînc nemulţumită de politica reacţio
nară a monarhiei dualiste austro-ungare.
In marile centre industriale ale Transilvaniei: Valea Jiului, Reşiţa,
Dognecea, Ocna Dejului etc. muncitorii şi-au creat sfaturi sau consilii
muncitoreşti, care au acţionat împreună cu consiliile naţionale locale sau
ţinea locul acestora.
Mişcarea muncitorească şi socialistă şi-a afirmat voinţa şi hotărîrea
prin crearea în multe localităţi a consiliilor muncitoreşti şi gărzilor muncitoreşti, care au preluat conducerea unor centre muncitoreşti transilvă
nene din mîinile autorităţilor austro-ungare, apărînd destoinic interesele
18

şirea

Apud AI.
unităţii

Porţeanu, Mişcarea muncitorească
naţional român, în ,.Studii"

Statului

din Transilvania
-

şi

desăvîr

Revista de istorie, 6/1968,
p. 1 042-1 044; vezi şi M.C. Stănescu, M. Silvian, Lupeni ieri şi azi, Ed. Politică,
Bucureşti, p. 17-18.
19 Vezi Augustin Deac, Contribuţia clasei muncitoare la făurirea statului naţional unitar român, Bucuresti. Ed. Politică, 1986, p. 86-87.
23 - Banatica, voi. X.
https://biblioteca-digitala.ro

354

Dumitru Peligrad

maselor populare. Astfel, muncitorii din Valea Jiului, înlăturînd jandarmii
şi celelalte autorităţi ale statului reacţionar ungar, şi-au creat consilii şi
gărzi muncitoreşti, în care au intrat peste 1100-1 200 de muncitori. 20
In Valea Jiului, ca şi în alte centre muncitoreşti transilvănene şi b:tnC1ţene, s-a constituit un Consiliu muncitoresc (cuprinzînd reprezentanţi ai
muncitorilor români, maghiari, germani etc.) avînd in competenţă specială
„procurarea alimentelor•{. „ ... Valea Jiului - se· preciza într-un document de epocă - a trăit atunci zile de libertate. Poliţia şi vechea jandarmerie se dizolvase. !n locul acestora, ordinea este păzită de garda muncitorească. Aceasta era înarmată şi condusă de cîţiva intelectuali localnici,
învăţători şi foşti funcţionari sub vechiul regim. Ea asculta de ordinele
Sfatului muncitoresc, cu sediul la Petroşani, sfat compus din reprezentanţii tuturor „breslelor" din regiune" 21 •
Demn de remarcat este faptul că muncitorii maghiari din Valea Jiului,
alături de cei români, discutînd în Consiliul muncitoresc problema Unirii
Transilvaniei cu România, s-au pronunţat pentru această înfăptuire şi
pentru transformarea ţării într-un stat democratic. 22
Din Valea Jiului erau delegaţi să participe la Alba Iulia un grup numeros de muncitori în frunte cu Iosif Ciser, Achim (Ioachim) Zamora, I. Jurcă. Tot de aici, odată cu delegaţii muncitorilor mineri, pleacă spre Alba
Iulia un pluton al gărzii naţionale condus de dr. Dominic Stanca pentru
a întări forţele de ordine ale Gărzii naţionale din Alba Iulia. „Nicioclată
- îşi amintea Emil Isac - n-am mai văzut atîta mulţime de ţărani adunaţi
la un loc. E puterea străbună în marş şi cu toţii cîntă. Fetele în portur·ile
lor naţionale merg separat, grupuri-grupuri. !n convoi vin mulţimile ele
muncitori români cu steaguri roşii, pe urmele lor o companie de mari1wri
ajunsă la limanul cel sigur ... {{23.
In semn de recunoaştere a rolului jucat de organizaţiile socialiste, în
prezidiul Marii Adunări Naţionale, ca vicepreşedinte a fost ales reprezentantul Partidului Social-Democrat ·Român, Ioan Flueraş, iar printre
secretari (notari) a fost ales şi socialistul Iosif Ciser. Pe lingă delegaţi aleşi
ai social-democraţiei române, sindicatele muncitoreşti din toate oraşele
şi centrele industriale şi miniere din Transilvania au trimis peste 10 OOO
de muncitori la Marea Adunare Naţională, printre care un număr aparţinînd minorităţilor naţionale. Zecile de mii de reprezE'ntanţi ai maselor
muncitoare de la oraşe şi sate au venit la Alba Iulia pentru a-şi exprima
năzuinţa ca unirea naţională să fie însoţită şi de satisfacerea revendică
rilor lor sociale, de făurirea unui regim democratic.
Pe adresa Marii Adunări Naţionale Române constituante de la Alba
Iulia au sosit numeroase telegrame de susţinere a hotărîrilor istorice. Printre altele, menţionăm pe cea a muncitorilor din Sfatul Naţional din Lupeni,
în care „se dorea din inimă succesul Unirii", a Sfatului Naţional Român
~'O Ion Lungu (şi colectiv), Pagini din trecutul de luptă al muncitorimii hunedorene· (1914-1944), Deva, 1966, p. 52.
21 Apud Raport ... , 1932, p. 45.
22 Vezi Destrămarea monarhiei austro-ungare ... , Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 260; la fel Augustin Deac, op. cit., p. 103.
23
Apud „Flacăra", nr. 44 (l 481) din 4 noiembrie 1983.
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din Petrila şi Petroşani în care se comunică că „aderăm la rezoluţiunea
Adunării nationale" 24 •
„La această adunare istorică - sublinia gazeta „Adevărul" peste cîteva
zile de la marele moment istoric - au luat parte şi reprezentanţii partidului nostru, contribuind şi dînşii prin votul lor la aducerea hotăririi. Era
de datoria lor .să facc'L aceasta, căci chiar social-democraţia recunoaşte
dreptul fiecărui neam de a se dezvolta nestînjenit în cadrele sale naţio
nale. Şi noi care am luptat pînă acum şi am jertfit muncă fără preget pentru dezrobirea atît naţională cit şi socială a neamului românesc, nu ne

putem uita de trecut şi nu ne putem împotrivi atunci cîncl a fost vorba
ele realizarea dezrobirii naţionale. Dar am făcut-o aceasta şi pentru ca
mai tîrziu, cu atît mai uşor să putem lupta pentru nimicirea oricărei stă
pîniri de clasă şi pentru înfăptuirea societăţii socialiste((.:!".
Iosif Ciser a participat, împreună cu alţi socialişti, la discuţiile preliminare care au avut loc cu membrii Partidului Naţional Român, în sala
Cazinoului militar din Alba Iulia, privitoare la Unire, susţinînd cu fermitate şi entuziasm necesitatea Unirii şi a realizării, concomitent, a unor
reforme democratice, demne de un stat care se respectă, modern şi civilizat.
La Conferinţa internaţională socialistă de la Berna (2 februarie 1919),
delegaţia social-democraţilor unguri, negînd dreptul poporului român de
a se uni într-un _stat naţional unitar, a căutat, prin prezentarea unor date
statistice unilaterale privind proporţia populaţiei româneşti şi a naţiona
lităţilor conlocuitoare din Transilvania, să susţină punctul de vedere al
şoviniştilor şi naţionaliştilor unguri de menţinere pe mai departe a Transilvaniei în cadrele statului ungur.
Iosif Ciser, alături de alţi socialişti transilvăneni, a luat atitudine
împotriva acelor „socialişti" care căutau să provoace derută în sinul miş
cării socialiste, scriind că „ ... nu avem nimic comun cu asemenea oameni . . . nici nu îi mai numim socialişti<( 26 •
Ca urmare a prodigioasei activităţi desfăşurate în rîndurile muncitorilor (mineri, cu deosebire), I. Ciser se îmbolnăveşte, neputînd participa
la Congresul X al P.S.D. din Ardeal şi Banat, ţinut la Sibiu în zilele de
19 şi 20 ianuarie 1919, care a aprobat Unirea tuturor românilor. în Rezoluţia Congresului de la Sibiu, luîndu-se act de motivarea făcută în Darea
de seamă a Comitetului Central privind poziţia şi contribuţia socialiştilor
români la actul istoric de la 1 Decembrie 1918, se declara „că este în
deplin acord cu ţinuta delegaţilor social-democraţi, care la Adunarea naţională de la Alba Iulia, în concordanţă cu voinţa întregului neam românesc, au votat pentru unirea tuturor românilor." „Congresul", se relata în
continuare, „constat~i că Unirea poporului românesc într-un stat independent este o necesitate istorică, bazată pe dreptul de liberă dispoziţie al
tuturor popoarelor - şi social-democraţia română, cînd a aderat la înfăp
tuirea acestui ideal al românilor de pretutindeni, n-a depăşit (nu s-a abă
tut, n.n.) întru nimic de la principiile stabilite de congresele socialiste
internaţionale, care întotdeauna au recunoscut dreptul fiecărei naţiuni
Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Marea Adunare Naţională,
voi. II, f. 17; vezi ş! Expoziţia de bază a Muzeului din Petroşani, sala IV.
•~ „Adevărul", an XIV, nr. 48 din 2/15 decembrie 1918.
2
ij Apud Almanah „Tribuna '79", p. 162.
24

23°
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asuprite şi divizate sub mai multe stăpîniri străine de a lupta în primul
rînd pentru independenţa sa" 27 • Deşi absent, I. Ciser a fost ales în Comitetul Executiv al P.S.D. din Ardeal şi Banat.
Restabilit în primăvara aceluiaşi an, Iosif Ciser se statorniceşte la
Sibiu, unde se afla atunci conducerea centrală a socialiştilor români transilvăneni, Consiliul Dirigent şi redacţia gazetei „Adevărul".
Activist de partid merituos, I. Ciser rămîne în continuare activist sindical pasionat, organizînd Conferinţa minerilor şi topitorilor de metale
care şi-a desfăşurat lucrările la Sibiu (10/23 martie 1919) cu care prilej
s-a constituit Uniunea minerilor. Secretar central a fost ales inimosul
Iosif Ciser. 28
I. Ciser este ctitorul gazetei „Minerul", organ al Uniunii muncitorilor
din industria minieră din România (Uniunea minerilor), al cărui redactor
responsabil a fost de la primul număr (15 iunie 1919) şi pînă la moarte.
Cu prilejul Conferinţei din 10-11 mai 1919 de la Sibiu, a fost ales
organul conducător al Partidului social-democrat din Ardeal şi Banat care
era format din 17 membri, între ei figurînd şi Iosif Ciser, care va reprezenta partidul social-democrat transilvănean la Conferinţa mişcării socialiste din 23-26 mai 1919, ţinută la Bucureşti, unde „s-au încheiat preliminariile unităţii proletariatului din România nouă" pe linia realizării
unităţii de acţiune a mişcării socialiste din ţara noastră. I. Ciser preciza
acolo că: „Viitorul congres va desăvîrşi opera începută ... Muncitorimea
trebuie să se unească pentru a se elibera". 29 •
In contextul marilor acţiuni revoluţionare care au cuprins întreaga
ţară în anul 1920, o „filă eroică" a fost scrisă de minerii Văii Jiului. In
perioada ianuarie-februarie 1920, sindicatele locale şi secretariatul lor
din Petroşani au intervenit adesea prin memorii şi delegaţii pentru a
demonstra patronatului fii autorităţilor administrative situaţia grea a muncitorilor mineri şi nevoia de a se rezolva urgent doleanţele lor. Nefiind
satisfăcute cererile înaintate, minerii din Valea Jiului au declarat grevă
(21 martie 1919). La 25 martie, solidari cu muncitorii mineri, ceferişti din
Petroşani, au paralizat întregul transport pe Valea Jiului timp de 24 ore.
Aşadar, greva a devenit generală.
Iosif Ciser, secretarul Uniunii minerilor, prezintă la începutul lui
aprilie 1920 o i11formare asupra grevei din Valea Jiului, arătînd „Cine
este vinovatul" şi demonstrînd faptul că „muncitorii au fost provocaţi".
Spre a lămuri „pe cei în drept" şi pentru a informa opinia publică despre
ce se petrece în Valea Jiului", I. Ciser prezintă situaţia de aici „în adevă
rata ei lumină": „ ... De şapte luni, muncitorii au înaintat direcţiunilor
miniere din Valea Jiului un memorand, cerînd regularea salariilor. Tot
atunci s-a înaintat şi Consiliului Dirigent, prin d-l Blăjan, directorul general al minelor, acelaşi memorand, ca şi statul să fie informat şi să poată
lua măsurile necesare, ca arbitru, în această chestiune. Vechiul contract
colectiv a expirat deja la 30 septembrie 1919. De atunci sînt şapte luni.
Şapte luni, şi chestiunea acestui memorand n-a fost rezolvată nici pînă azi,
deşi organizaţia muncitorilor l-a reînnoit încă de două ori în diferite fo1·me
27
2H
29

Vezi Augustin Dcac. op. cit„ p. 129.
Vezi „Banatica", VII, 1983, p. 371-374.
„Socialismul" din 2i mai 1919.
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şi l-a urgentat cel puţin de opt ori. Tărăgăneala aceasta a provocat întîmplările din Valea Jiului ... ". Vinovat de ele se face, în primul rînd, direc-

torul general Blăjan, care „n-a voit să rezolve cererea muncitorilor", deşi'
Iosif Ciser l-a invitat să-l însoţească în Valea Jiului ca „să rezolvăm
chestiunea la faţa locului", avînd în vedere că „societăţile fac sabotaj, nu
voiesc să producă cărbuni, şi acest sabotaj al societăţilor se pune în sarcina
muncitorilor". Demersul lui I. Ciser este făcut şi ministrului Z. Boila
(din Consiliul Dirigent), căruia îi oferă date concrete „căpătate de la
minele erarului (de stat) din Lonea „potrivit cărora" din două mii de
muncitori cîţi sînt la Lonea, numai 270 lucrează la producerea căr
bunelui", iniţiativă rămasă - şi ea - fără rezultate pozitive. I. Ciser
conclude: „ ... Deci: Memorandul nu ,e rezolvat, alimente muncitorii nu
au, plăţile nu le-au căpătat, iată pentru ce a izbucnit greva. Scopul e
ajuns, muncitorimea a fost provocată să se pună în grevă, lucru ce a fost
aşteptat, deoarece deja înainte de asta cu trei săptămîni toate garnizoanele
şi-au întreit contigentele. Teroare există, muncitorii sînt azvîrliţi afară
din case, conducătorii toţi arestaţi, producţia stagnează{( ... 30 ,
întrucît situaţia nu se normaliza, la 2 mai 1920, în numele Uniunii
minerilor, Iosif Ciser înaintează Ministerului Muncii un Memoriu în care
denunţa amestecul armatei în activitatea sindicatelor din Valea Jiului,
cerea ca organizaţiile muncitoreşti din această zonă să poată funcţiona
liber, pedepsirea ofiţerilor vinovaţi de brutalizarea muncitorilor, eliberarea celor arestaţi etc. Pe de altă parte, I. Ciser atrăgea atenţia cu toată
seriozitatea că „dacă acuma nu vor fi satisfăcute cererile drepte ale muncitorilor, eu îmi declin orice răspundere a(supra} evenimentelor ce vor
urma în Valea Jiului, deoarece suferinţele au o margine.'( 31 •
Conflictul de muncă de pe Valea Jiului, deferit Tribunalului din Deva
care a instituit o comisie de arbitraj, s-a soldat cu rezultate pozitive
pentru muncitori: minerii, potrivit Hotărîrii din 24 iulie 1920, primeau
un salariu minim pe zi - muncă de 50 coroane, ajutorii de miner - 45
coroane, meseriaşii - 60-70 coroane, funcţionarii inferiori - 2100-2500
coroane lunar. Administraţia era obligată să aprovizioneze şi să distribuie.
prin magazinele proprii, alimente şi alte bunuri de consum la preţuri
scăzute, să ofere gratuit, în locuinţele proprietate ale societăţii, curentul
electric precum şi o cantitate de cărbune pentru încălzit; timpul de muncă
era fixat la 8 ore. 3 2,
Ca urmare a alegerilor parlamentare din mai 1920, încheiate cu victoria Partidului Poporului (42% din voturi), Partidul Socialist a obţinut
21 de mandate pentru Camera Deputaţilor şi un mandat pentru Senat.
Intre cei 21 de deputaţi socialişti aleşi figura şi Iosif Ciser, care reprezenta interesele muncitorilor mineri (din Valea Jiului, cu deosebfre); în
parlamentul ţării, el a pledat pentru obţinerea drepturilor şi libertăţilor
lor cetăţeneşti. In scopul de a-şi coordona mai eficient activitatea, grupul
parlamentar socialist, în urma unei consfătuiri ţinute la sfîrşitul lunii
iunie 1920, alege un „comitet de acţiune", alcătuit din I. Moscovici, Aleînsuşi

1

20

Vezi „Tribuna

Socialistă"

din 4 aprilie 1920: Ia fel Documente din istoria
din România 1916-1921, Ed. Politică, Buc. 1966, p. 343-3-16.
Apud M. C. Stănescu, M. Silvian, op. cit., p. 28.
Vezi N. G. Munteanu, Gh. I. Ioniţă, op. cit., p. 36-37.

mişcării muncitoreşti
31
32
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xandru Dobrogeanu, Toma Dragu, dr. I. Pistiner, B. Stefanov şi Iosif
Ciser.33
I. Ciser a fost unul dintre organizatorii grevei generale din toamna
anului 1920 la Bucureşti şi Cluj. „Poliţia - îşi amintea unul dintre participanţii la eveniment din „capitala" Transilvaniei - însă turba de necaz că
nu putea lua „ca din oală<' pe conducătorii grevei. Acum aresta cu nemiluita pe conducători şi îi maltrata. Pe simplii grevişti îi lua noaptea din
pat şi îi ducea la fabrică sau la poliţie ... <' 34 • La Cluj, din cei circa 270
de muncitori arestaţi în timpul grevei, majoritatea au fost eliberaţi în
cursul lunii noiembrie acelaşi an. Au fost reţinuţi doar: Iosif Jumanca,
Iacob Klein, Iosif Ciser, Tiron Albani, Ioan Groza şi Zaharia Pop. La o
nouă triere au mai rămas: Iosif Jumanca, Iacob Klein şi Iosif Ciser, ţinînd
cont de calitatea lor de membri în Consiliul general al Partidului Socialist şi de „ordonatori" ai grevei generale. 3;; Instrucţia judiciară a inculp;:iţilor din Cluj a evoluat destul de curios. Iniţial, Parchetul general din localitate a dispus urmărirea şi judecarea lor severă atît pentru delictul de
„provocare la grevă" cit şi pentru „crimă de sabotaj", „înaltă trădare"
şi ,,răzvrătire" prevăzute şi pedepsite mult mai grav, conform diferitelor
articole din Codul penal. Mai tîrziu, Curtea de apel a anulat decizia Camerei de acuzaţie, declarînd Tribunalul clujan „incompetent". Ca atare,
acuzaţii au fost deferi ţi Tribunalului Ilfov în vederea „dres[1rii" actelor
necesare şi ataşării lor la grupul socialiştilor bucureşteni, judecaţi de
Curtea marţială a Corpului II Armată. însă ei n-au fost încadraţi în procesul din Capitală. Printr-un ordin al Ministerului de Război, datat 20 decembrie 1920, Iosif Jumanca era pus în liberatte provizorie, în urma intervenţiei făcută în acest sens de Iuliu Maniu. Iacob Klein a fost retinut îns[1
la Jilava, acuzat de participare la „mişcarea clandestină" şi jud ecat apoi
în procesul din Dealul Spirii. în privinţa lui Iosif Ciser, acesta nu compăruse încă în faţa instanţei din Bucureşti, fiind bolnav şi internat în
clinica din Cluj.
La Curtea marţială din Bucureşti, el figura printre primii acuzaţi în
calitate de principal „provocator" al grevei generale. 36
Uniunea minerilor, care pe timpul grevei generale şi mai tîrziu, a
rămas fără personal, a fost nevoită să susţină o luptă îndîrjită cu întreprinderile, capacitînd conducerile acestora să reprimească la lucru pe
muncitorii „victime" ale grevei din 1920. Din punct de vedere material,
numai procesele minerilor deţinuţi cu ocazia grevei generale au costat
circa trei sute mii lei, sumă considerabilă, plătită în mare parte din fondurile Uniunii minerilor.
Uniunea minerilor, depunînd o activitate practică, a reuşit - numai
în 1920 - să încheie 33 contracte colective cu sporuri de salarii între
0

100/o

şi

1200;0.37

33 Vezi lucrarea Crearea Partidului Comunist Român (mai 1921), E.S., Buc.,
19il, p. 290, 292.
34 Tiran Albani, Amintiri despre greva generală din 1920, în „Tribuna", nr. 19
din 6 mai 1976.
3;; Vezi lucrarea Greva generală din România 1920, Buc., 1970, p. 403.
:ti Ibidem, p. 403-404; la fel Haport ... , 1932, p. 63.
37 Vezi Raport ... , 1932, p. 66-67.
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F ig. 2. Mormîn t ul lui Iosif Ciser aflat în cimitirul din Ocn a de Fie r,
judeţul Ca raş-Sev e rin.

Iosif Ciser, în calitate de „secretar centrazrr, a de sfăşurat o meritorie
activitate în acest cadru, jucînd un rol important pentru apărarea membrilor de sindicat: „ . . .
N u trecea zi ca să nu vie o ştire sau mai multe, dintr-o localitate sau

clin alta, că mai mulţi mineri au fost deţinuţi, bătuţi pînă la sînge şi încarcernţi . Atunci tovarăşul Ciser alerga pe la autorităţi pentru aplanarea
conflictului şi trimitea delegaţii Uniunii la faţa locului pentru a interveni.
Cîml se credea aplanată prigoana, alte ştiri soseau că delegatul Uniunii e
cle ţi 1 wt, bătut şi arestat, altă dată legat feclel eş şi trimis înapoi. Atunci
clin nou se începeau intervenţiile la autorit ăţ i, 1ninistere pentru încetarea
acestei barbariirr ... 33.
:H

„Minerul ", an V, nr. 8 din 31 august 1923.
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Munca aceasta „plină de jertfe", I. Ciser o făcea în folosul muncitorilor, neglijîndu-se ca persoană în ciuda faptului că era foarte bolnav. Unii
dintre cei ajutaţi - culmea ironiei! - îl calomniau şi-l dispreţuiau.
„Loviturile acestea (şi la propriu şi la figurat, n.n.) le primea cu resignaţia demnă de om cult, inteligent şi cu vederi largi, care s-a ridicat deasupra invidiilor de toate zilele. Atacurile acestea îndreptate contra lui clin
partea adversarilor şi-au ajuns culmea la ultimul Congres al minerilor
(la care a mai participat, iulie 1922 - Cluj), contra cărora s-a apărat cu
atît logică şi argumente zdrobitoare, că din partea congresului i s-a clat
satisfacţia deplină{{.39

I. Ciser a fost ales, în iunie 1921, membru al Comitetului executiv al
Federaţiei

p11rtidelor socialiste din România (transformată, în mai 1927,
în Partidul Social-Democrat din România).
Copleşit de boală, a doua zi după Congresul al IV-iea al Uniunii minerilor (Cluj, folie 1922), I6sif Ciser pleacă la Ocna de Fier „loc bun pentru
vilegiatură, pentru a-şL căuta de sănătate şi a se odihni după munca obositoare a congresului (Pregătirea şi desfăşurarea fui, absorbindu-l). După
cîteva săptămîni petrecute acolo, în loc să se reculeagă, boala (tuberculo::a)
s-a agravat ~tît de mult, că l-a răpit pentru to.tde.auna din mijlocul muncitorilor pentru ct;zre luptat CU atîta drag ... .r.(O·
A închis pchii pentru totdeauna, la 21 august 1922, în vîrstă de numai
38 ani, în cals~ prietenului său Nicolae-Munteanu din Ocna de Fier, judeţul Caraş-Sey.erin (str. Vale, nr. 103). în acordurile „Internaţionalei", cîntată de minerii din· Ocna de Fier, Bocşa Română, Reşiţa, Dognecea, Anina
etc., ale fanfarei miniere din Anina, I. Ciser a fost înmormîntat în cimitirul comurnH din Ocna de Fier, unde mai tîriiu i s-a ridicat - cu sprijinul Uniunii minerilor - un admirabil monument funerar (din marmură
albă), ca un ,etern omagiu adus „neobositului luptător al cauzei muncitoreşti".
·

a

DUMITRU PELIGRAD

IOSIF CISER (1884-1922) UND DIE
BERGLEUTE AUS DEM SCHILTAL
(Zusammenf assung)

Iosif Ciser (1884-1922), eine markante Personlichkeit der rumănischen Arbcitcrbcwcgung, ein iibei·zeugter Sozialist und Internationalist, ist durch Eine vielfăltige
revolutionăre Tătigkeit inmitten der Bergleute aus dem Schiltal, insbcsonders wiihrcnd des erstcn Weltkrieges, hervorgetreten. Als Patriot setzte er sich gleichzeilig
fiir dic Vercinigung Siebenbiirgens mit Rumanien ein, dic „allc Wcge zum
Fortschritt und Gliick" cler Arbciter ohne nationalen Unterschiedcn offncn mufltc.

~D
40

Ibidem.
Ibidem.
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SITUAŢIA PROPRIETĂŢII

FUNCIARE
DIN SUDUL BANATULUI IN PERIOADA
PREMERGĂTOARE LEGIFERĂRII REFORMEI AGRARE
DIN 1921. ARENDĂRILE FORŢATE

două decenii ale veacului XX, ţara noastră se afla în prima
de evoluţie a capitalismului fiind slab dezvoltată din punct de vedere
economic, dependentă de capitalul străin, agricultura deţinînd locul principal în ansamblul economiei naţionale.
Datorită unor cauze specifice, de natură istorică, capitalismul era în
Transilvania şi Banat mai avansat decît în restul României. Totuşi, în
agricultură procesul de dezvoltare a noilor relaţii de producţie era, lucru
valabil pentru întreaga ţară, mai lent decît în alte ramuri economice, dat
fiind faptul că atît relaţiile feudale de proprietate cît şi marea proprietate n-au fost lichidate dintr-o dată, ele adaptîndu-se treptat la capitalism1.
În jurul anului HJOO agricultura Transilvaniei era dominată de existenţa marii proprietiiţi, situaţia menţinîndu-se în linii generale neschimbată pînă în preajma reformei agrare. Iată datele furnizate de recensă
mîntul agrar din 1895 2 •

In primele

fază

Numărul

In °/o

Suprafaţa

ln °/o

415 090

49,39

750 622

6,11

5- 10

183 0-12

21,72

1326152

10,80

10- 20

150 239

18,11

2 909 858

23,68

20-100

85 820

10,00

2 907 0'46

23,67

Peste 100

6126

0,72

4 589 668

35,H

Grupul de
Pînă

gospodării

la 5 iug.

Analizînd datele incluse în tabel, sesizăm cu uşurinţă inechitabila repartizare a fondului funciar. Astfel, gospodăriile moşiereşti mai mari de
100 iugăre, ce reprezentau 0,720/o din total, posedau 35,740/o din pămînturi
1

V. LiYeanu, M. Rusenescu, Tr. Lungu, M. Iosa, I. KoYacs, V. Bozga, Relaţii
ţărăneşti în România 1908-1921, Ed. Pol., Bucureşti, 1967; p. 93.

agrare şi mişcări
2 Ibidem.
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însumînd 4 589 680
tat Caraş-Sevcrin 3 •
Grupul de
Pînă

exploatări

la 5 iug.

iugăre. Situaţia

Numărul

33 197

asemănătoare şi

era
tn

..

Ol

în vechiul comi-

Suprafaţa

tn

..

0'

45,15

66-!H

9,25

5- 10

21903

~9.79

155 832

21,70

10-20

H392

19,57

193 799

26,98

20-100

3 380

5,28

114 752

15,98

152

0,21

187 373

27,09

Peste 100

În total existau 73 524 exploatări cu o suprafaţă de 718 170 iugăre.
cwn reiese din tabel cele 152 de exploatări cu peste 100 iugăre
(0,210/o) aveau o întindere de 187 373 iugăre, deci 26,09% din suprafaţa
agricolă. Din datele ce le avem la dispoziţie, tot din anul 189:5, existau în
Caraş-Severin 9 632 exploataţiuni mai mici de un iugăr, fără pămînt de
cultură, ce însumau 2 816 iugăre şi 2 382 de exploataţiuni1 tot sub un
iugăr dar cu pămînt de arătură, ce totalizau 1 213 iugăret. In schimb 40
de exploataţiuni agricole de 500-1 OOO iugăre aveau 28 897 iugăre, iar
cele peste 1 OOO iugăre, în număr de 51, deţineau 145 355 iugăre 5 • Evident
că marea proprietate deţinea în Caraş-Severin o pondere însemnată, avînd
în anii următori tendinţe de întărire. Astfel, în 1915 întinderea moşiilor cu
peste 100 iugăre, fără pădure însă, era de 376 391 iugăre, adică 29,7% din
totalul judeţului. Totodată, pădurile cu proprietate de peste 100 iugăre
cuprindeau 889 913 iugăre, echiYalcntul a 700/o din suprafaţa împădurită
a judeţului 6 •
Dintre marii proprietari de pămînturi din judeţ se detaşa Societatea
S.T.E.G. a cărei proprietate funciară se ridică, la sfîrşitul veacului trecut. la 135 168 ha, din care 92 OOO ha suprafaţă păduroasă şi restul de
40 826 ha constituit din pămînt arabil şi viran 7 • În schimb cele circa 80 ele
sate situate pc domeniul Societăţii cu o populaţie de peste 125 OOO locuitori, deţineau doar 117 303 ha 8 • Datele nu s-au modificat substanţial pînă
în 1921, anul legiferării reformei agrare.
Desigur, în afară de S.T.E.G. existau şi alţi mari proprietari, particulari, cum au fost baronul P. Baich, Alex. Mocioni, A. Korossy, Ştefan
.Ambrozi, Ludovic Deutsch, Iovanca şi Gabriela Iagodici, dr. Milutinovici
După

a Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, cu o hartă etnografică, Bucureşti,

1915, de V.P.

şi

N.I., p. 106-107.

4

Ibidem.
'' Ibidem.

Emil Petrini, Reforma agrară, în „Transilvania, Banatul, Crişana şi MaramuI, Bucureşti, 1929, p. 292.
7
.l\fagyarorszcigi uradalmak leircisa, Budapest, 1896, p. 12.
8
Biblioteca Centrală de Stat Bucureşti, mss. 21 832. Documentul în cauză a fost
întocmit de inspectorul silvic al uzinelor din Reşiţa fiind intitulat Tablou despre stai;

reşul", YOl.

rea economică a comunelor situate pe clomenlul Societăţii U.V.1~ .• inui;1!"1t p;«:l«UH .:.i
în urma exproprierilor. Cifra aceasta a oscilat de-a lungul anilor în funcţie de vînză
rile şi cumpărările de pămînturi făcute de Societate.
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etc., care posedau suprafeţe agricole de peste 500 iugăre ori chiar de
cîteva mii, cazul moşierilor Brody şi Iusth9 •
Conform recensămîntului din 1910 Caraş-Scverinul era cel mai mare
dintre cele 15 comitate de dincoace de Carpaţi avînd o întindere de
11 704 km 2 , cu o populaţie de 466 174 locuitori, în agricultură fiind antrenaţi 328 953 oameni, deci 74,3% din totalul populaţiei1°. După primul
război mondial Caraş-Severinul avea 463 362 locuitori, 318 956 fiind agricultori, adică 68,8% din totalul populaţiei 11 • Dintre agricultori aproximativ
43 OOO deţineau proprietăţi sub 5 iugăre cadastrale şi, chiar mai mult,
jumătate dintre ei aveau loturi mai mici de un iugăr, acestea fiind absolut insuficiente pentru asigurarea necesităţilor de trai1 2 •
Existenţa comunităţilor de avere ale fostelor regimente grănicereşti
nr. 13 şi 14 în sudul Banatului a ~omplicat mai mult situaţia şi raporturile agrare în această regiune. Aceste instituţii au fost create la sfîrşitul
veacului trecut, după ce prin dispoziţiile imperiale din 19 august 1869 şi
31 ianuarie 1870 a început acţiunea de desfiinţare a confiniilor militare 13 •
Ulterior au fost elaborate noi dispoziţii menite să reglementeze trecerea
ele la regimul militar la cel civil. Dintre acestea cea mai importanţă pentru confiniul militar bănăţean a fost legea din 8 iunie 1871 referitoare la
răsc:umpărarea drepturilor de servitute în zona respectivă 14 • Drepturile de
servitute s-au stins conform legii, în schimb comunele grănicereşti, implicit familiile de grăniceri, au primit în deplină proprietate comună jumătate din domeniul forestier asupra !Căruia îşi exercitaseră pînă la acea
dată dreptul de servitute .
. Iniţial partajul s-a efectuat între stat, ca proprietar al domeniului
forc~tier alpin, şi Comunitatea regimentară, ca reprezentantă a totalităţii
drepturilor de servitute ce grevau domeniul respectiv. In cazul Comunităţii de avere din Caransebeş reprezentanţa regimentară şi-a menţinut
- ~i după desfiinţarea regimentului în cauză, în noiembrie 1872 - atribut~ilc privitoare la stabilirea modului utilizării pădurii cc i-a revenit,
rcspe~tiv a împărţirii acestuia între comune şi familiile îndreptăţite. In
schimb, ea nu a uzat de dreptul de împărţire a averii, ci a administrat-o
în indiviziune pînă la înfiinţarea Comunităţii de avere 1;;, fapt petrecut la
24 august 1879, cînd i-au fost aprobate statutele de funcţionare.
Conform legilor care au stat la baza constituirii ei, Comunitatea de
avere era o proprietate particulară exclusiv a descendenţilor familiilor
grănicereşti, care nu se putea împărţi fără a diviza instituţia în cauză. Din
Comunitatea de avere au făcut parte 94 de comune situate în fostele plăşi
9 V. M. Zaherea, Acţiuni revendicative ale ţăranilor caraş-severineni pentru pă
mînt (1918-1921), în „Banatica", VI, 1981, p. 325-326.
10
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, p. 7 şi 28-29.
u M. Constantinesc6, L'evolution de la propriet.! rurale et la reforme agraire
en Rov.manie, Bucureşti, 1929, p. 3.
1

~

E. Petrini, op. cit., p. 296.
Dr. Antoniu Marchescu, Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de avere (Consideraţii istorice şi juridice), Caransebeş, 1941, p. 308; V. Zaherea, Reforma agrară din
1921 şi Comunitatea de avere din Caransebeş, în „Studii şi comunicări de etnografie
şi istorie", IV, Caransebeş, 1982, p. 264.
14 Fil. Arh. St. Caransebeş, fond Comunitatea de avere, dos. 211921, f. 86; Date
13

de orientare asupra Comunităţii de avere a fostului regiment româno-bănăţean Nr.
13 clin Caransebeş, 1924, p. 6 (în continuare: Date de orientare ... ).
1
Fil. Arh. St. Caransebeş, fond cit., dos. 1/1925, f. 120.

°
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Caransebeş, Teregova, Orşova şi Bozovici. Dar, în teritoriul Comunităţii
existau şi patru localităţi negrănicereşti. Ferdinand (azi Oţelu Roşu),
Rusca Montană, Bigăr şi Baia Nouă, aşezări cu caracter industrial unde
s-au făcut colonizări de muncitori străini, ceea ce va pune noi p1obleme
celor însărcinaţi cu efectuarea reformei agrare în această regiune.
La data constituirii Comunităţii în satele grănicereşti trăiau 9 500 familii, numărul acestora ajungînd pînă în anul 1922 la circa 31 OOO, cu im
total de 130 OOO de oameni1 6 • Comunitatea de avere a primit de la reprezentanţa regimentară un domeniu cu o suprafaţă de 251 919 iugăre, care
mai tîrziu a crescut, prin diverse căi, la 253 OOO iugăre. Domeniul respectiv era situat doar în raza a 71 de comune, celelalte beneficiind însă
de proprietatea comună, avînd deci asigurate toate productele silvice şi
accesoriile din pădurile aflate în hotarele satelor vecine 17 • Dintre productele accesorii cel mai important era păşunatul care - aşa cum se arăta,
în 1921, într-un raport al organelor conducătoare ale Comunităţii, constituia venitul principal .al unei populaţii ce avea drept ocupaţie de bază
creşterea vitelor 18 . Ca urmare a sporirii populaţiei şi a numărului de Yite
în cursul anilor, Comunitatea de avere din Caransebeş nu mai reuşea, prin
deceniul doi al secolului nostru, să acopere pe deplin necesităţile funciare
ale familiilor care făceau ,parte din ea 19 •
In perioada anterioară adoptD.rii reformei agrare din 1921 în Cnraş
Severin erau şi alte instituţii posesoare de suprafeţe agricole. Astfel, la
jumătatea deceniului doi proprietăţile fondului religionar şi şcolar, al unor
fundaţii, precum şi cele ale bisericii greco-catolice, greco-orientale şi
evanghelice totalizau 29 899 iugăre. Dintre acestea cele mai multe rc,·eneau bisericii greco-orientale, 16 864 iugăre 20 • De asemenea, în Caraş-Se
verin existau cele mai întinse proprietăţi supuse restricţiilor din întreaga
Transilvanie: 838 578 iugăre de pD.dure şi 231 435 iugăre păşune 21 •
Distribuirea inechitabilă a pămîntului era din plin acuzată de populaţia ţărănească a judeţului Caraş-Severin, cu atît mai mult cu cît relieful
regiunii era accidentat şi acoperit cu păduri întinse, oferind deci posibilităţi restrînse pentru culturile agricole. Privitor la suprafaţa acoperiti:i cu
păduri şi la terenul neproductiv, judeţul Caraş-Severin se situa pe primul
loc între judeţele Transilvaniei şi Banatului2 2 • Pe cînd in alte judeţe <tle
provinciilor menţionate suprafaţa cultivabilă reprezenta în medie 33,90/i:
în fostul judeţ Caraş pămîntul arabil reprezenta numai 15,40/o. din suprafaţa globală 23 • De aceea, principalele ocupaţii ale ţăranilor de aici erau

Date de orientare ... , p. 6; Fii. Arh. St. Caransebeş, fond cit., dos. 1/1921, f. 87.
Ibidem.
·
18
Raportul Comitetului Comunităţii de Avere a fostului Regiment conf. rom.-bilnăţean Nr. 13 ad~esat către adunarea generală a reprezentanţei convocată pe 26 August 1921, p. 20 (m continuare: Raportul Comitetului Comunităţii ... ).
1
•
~ Arh. St. Mehedinţi, fond Judecătoria Orşova, dos. 413/1922; 420 /1922 ş.a.; Vezi
ş1 Mite Măneanu, Unele aspecte ale desfăşurării reformC'i agrare din 1921 în partea
de sud a Banatului, în „Tibiscus", V, Timişoara, 1979, p. 365.
20
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, p. 85, 90-91.
21 lbidem, p. 44 şi 84.
22
• Cf. Dr. Ioan Luca Ciomac, Despre stările agrare din Transilvania sub reaimul
maghiar. şi cercetări asupra situaţiei exploatărilor agricole după reforma agrară,
Bucureşti, 1931, p. 37.
·
23
D. Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 22.
16

17
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creşterea

vitelor ori pomicultura şi era firesc ca lupta pentru păşuni,
livezi să aibe cel puţin aceeaşi importanţă ca cea pentru pămînt
cultivabil. De altfel, ocupările cu forţa a păşunilor şi pădurilor au fost
practici obişnuite în timpul primului război mondial, fapt recunoscut şi
de conducerea Comunităţii de avere din Caransebeş 24 •
In primele decenii ale veacului nostru relaţiile capitaliste au făcut
însemnate progrese în agricultură, în special în Crişana şi Banat. în aceste
regiuni se găseau cele mai multe maşini agricole şi 38% din muncitorii
agricoli de dincoace de Carpaţi 2 5. Totodată, după unele date, la începutul
secolului XX în Caraş-Severin muncitorii agricoli sezonieri erau de 3,3 ori
mai numeroşi decît muncitorii stabili 26 •
Repartizarea arbitrară a patrimoniului funciar a determinat pe mulţi
ţărani să solicite luarea de pămînt în arendă. Conform anchetei din 1895
numărul ţăranilor caraş-severineni care au luat pămînt în arendă era de
1 286, suprafaţa cultivată fiind de 16 209 iugăre cadastrale 27 • în decursul
a 15 ani, deci pînă în 1910, numărul arendaşilor la nivelul regiu"°
nilor Banat şi Crişana a crescut de patru orF 3 şi, desigur, putem considera
că suprafaţa cultivată sub această formă a sporit corespunzător. Aprecierea este plauzibilă dacă ţinem cont de faptul că numărul muncitorilor
agricoli fără pămînt a fost în Caraş-Severin, după război, de 33,23 (8,20;0
din totalul agricultorilor). Doar în judeţele Arad, Bihor şi Timiş-Torontal
erau mai mulţi muncitori agricoli fără pămînt de cultură 29 •
Mulţi ţărani erau constrînşi să muncească „în parte", aceasta fiind
cea mai răspîndită formă a muncii în dijmă, corespunzătoare dijmei „de-a
valma" din vechea Românie.
Pentru a obţine permisiunea folosirii pădurilor şi păşunilor ce aparţi
neau moşierilor, ţăranii trebuiau să muncească cu inventarul lor pe terenurile stăpînite de cei avuţi. în afara dijmei în natură, ţăranii care luau
p[unînt în arendă erau obligaţi să efectueze pentru proprietari şi „rabota",
munca gratuită, sistem asemănător dijmei la tarla şi suprasarcinilor existente în România anterioară anului 1918. în anumite împrejurări ţăranul
învoit plătea pentru pămîntul arendat cu o parte din recoltă şi cu bani.
Din ceea ce producea, dijmaşul bănăţean primea, la cultura porumbului
una din trei ori una din două părţi din recoltă, iar la fineţe dijma era din
două ori una din patru în cazul fîneţelor de bună calitate 29 a. în cazul
muncitorilor agricoli, care prestau diverse munci pentru bani, existau diferenţe între plata bărbaţilor şi femeilor dar şi diferenţe generate de natura
activităţii. în general, muncitorii agricoli din Timiş-Torontal şi Arad benefineţe,

2
~ Arhiva Muzeului judeţean de istorie Reşiţa
5 5H, f. 1.
2 ;; Relaţii agrare . .. , p. 95.
21l Ibidem, p. 94.

Transilvania, Banatul, Crişana
agrare ... , p. 95.
29
E. Petrini, op. cîit., p. 296.
29a Relaţii agrare ... , p. 97.
27

şi Maramureşul,

(în

continuare:

p. 110-111.

28 Relaţii
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ficiau de o plată zilnică mai ridicată decît cei din Caraş-Severin, aceştia
primind sume ce se apropiau foarte mult de media Transilvaniei30:
Plata
.Judeţul şi

zilnică
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Banat

203 382

319 311

Transilvania

1902 335 271

275

198 233

163 269 221

li7

H2

li9

188 204 147 219 180 156 138 151

Situaţia maselor ţărăneşti din Banat, la fel ca a celor din Transilvania, era agravată, totodată, de politica de asuprire naţională promovată
de clasele muncitoare austro-ungare. Simpla enumerare a marilor proprietari de pămînturi din Banat ne permite să constatăm că marea moşierime
era constituită din maghiari şi germani, mai puţin din români. Conform
statisticilor maghiare din 1910 în Caraş-Severin se găseau doar 25 de mari
moşieri români. Pe de altă parte ţărănimea săracă şi proletariatul agricol
era, în marea majoritate, de origine română30 a. Desigur, legile, dispoziţiile,
ordonanţele date de guvernanţii austro-ungari afectau şi ţărănimea sărc.ci:'t
a celorlalte naţionalităţi din Banat, dar, dată fiind conjunctura istorică,
ele loveau deosebit de dureros ţăranii români. Evident că o asemenea politică nu putea să ducă decît la adîncirea contradicţiilor, la statornicirea
unui climat de nemulţumire şi implicit la intensificarea luptei românilor
pentru eliberare socială şi naţionaHi.
După izbucnirea primului război mondial au apărut noi cauze care,
adăugindu-se celor existente, au dus la înrăutăţirea situaţiei maselor
ţărăneşti.

Ţărănimea reprezenta principala sursă de recrutare a forţei umane ce
urma să fie aruncată pe cîmpul desfăşurării operaţiunilor militare, fenomenul fiind valabil nu numai pentru sudul Banatului, ci pentru întreaga
ţară. Spre exemplu, numai Valea Almăjului, regiune ce avea în 1914
aproximativ, 24 100 locuitori, a furnizat armatelor austro-ungare, ca urmare a mobilizărilor 6 614 soldaţi, dintre care circa 1 OOO au căzut pe
30
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, p. 70.
:oa M. Constantinescu, V. Curticăpeanu, L. Banyai, V. G6llner, C. Nuţu, Cu
privire la problema naţională în Austro-Ungaria, în Destrămarea monarhiei austro-ungare 1900-1918, Edit. Acad. R.P.R., 1964; Tr. Rusu, Reforma agrară din 1921
şi naţionalităţile conlocuitoare, în „Revista de istorie", tom 36, nr. 4, 1983, p. 343-344;
E. Petrini, op. cit., p. 292.
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cîmpul de luptă sau au devenit invalizi3 1• în aceste condiţii numărul braţelor folosite în agricultură era într-o permanentă descreştere şi ca o
consecinţă directă producţia de cereale s-a redus, a scăzut numărul animalelor şi în multe zone ţăranii nu mai dispuneau de alimentele strict
necesare întreţinerii familiilor 32•
Guvernanţii austro-ungari au urmărit menţinerea nivelului producţiei
agricole prin folosirea la diverse munci silite - cultivarea solului, exploatarea pădurilor, cărăuşie, lucrări de fortificaţii - a celor rămaşi la sate,
copii, femei, bătrîni, ceea ce a amplificat nemulţumirile în mediul rural.
Pentru a constrînge populaţia civilă la asemenea prestaţii, autorităţile au
adoptat măsuri drastice, recomandînd organelor în subordine şi mai ales
jandarmilor să le aplice cu stricteţe:-13 •
Deosebit de puternic au fost lovite micile gospodării ţărăneşti de rechiziţiile efectuate sistematic, prin care li se luau animalele de tracţiune sau
cerealele. Iată de ce, ţăranii indignaţi au început, pe bună dreptate, să
protesteze cerind încetarea rechiziţiilor forţate. Astfel, în 1918 locuitorii
Caransebeşului, dintre care mulţi erau agricultori, au solicitat să li se
restituie cerealele rechiziţionate, acestea fiindu-le de absolută trebuinţă
pentru alimentaţie şi semănat:a.
La agravarea situaţiei populaţiei săteşti contribuiau şi epidemiile ce
bîntuiau prin localităţile rurale care, după anumite date, secerau în fiecare
zi zeci de vieţi omeneşffl 5 • Pe de altă parte, reprezentanţii autorităţilor
locale - în principal notarii - căutînd să-şi consolideze situaţia economică în dauna ţăranilor îşi însuşeau modestele ajutoare acordate de stat
orfanilor şi văduvelor de război, numite în sudul Banatului extrem de
sugestiv „milă" 36 •
Toamna anului 1918 marchează creşterea impetuoasă a luptei maselor
populare din Transilvania şi Banat pentru unirea cu patria mamă. Ţăranii
din aceste regiuni erau convinşi că „strîns uniţi cu fraţii din România vor
reuşi să scape de exploatarea moşierească, de sub dependenţa înrobitoare
a marii proprietăţi" 37 • Cu alte cuvinte ei doreau ca actul unirii să fie însoţit de adoptarea unor reforme democratice printre care şi cea agrară.
Oportunitatea unui asemenea reforme era recunoscută de o parte a burgheziei fiind considerată un act necesar pentru preîntîmpinarea creşterii
31 C. Buracu, Jertfa Almăjului în războiul din 1914-1918, in „R.I.S.B.C.", X,
martie-aprilie, 1942, Timişoara, p. 225-235.
32 Dr. A. Egy-ed, dr. L. Vajda, Mişcările ţărăneşti desfăşurate în Transilvania în
anul 1918 şi rolul lor în destrămarea puterii locale şi de stat austro-unqare. în „Analele Institutului de studii istorice şi social-politice, nr. 6, 1968, p. 12-15.
1968, p. 12-15.
33 Ştefan Pascu, C. C. Giurescu, I. Kovacs, L. Va.idn, Unele aspecte ale problemei
aqrare în monarhia austro-ungară la începutul secolului al XX-Zea (1900-1918), în
Destrămarea monarhiei austro-ungare. Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 76.
34 Al. Porţeanu, Lupta revoluţionară a maselor populare din judeţul Caraş-Se

verin pentru unirea cu România (documente din Arhivele Consiliului Naţional Român 1918), în „Banatica", IV, 1977, p. 324.
35 Ibidem.
36 V. M. Zaherea, Acţiuni revendicative ... , p. 327.
37 I. Kovacs, V. Popeangă, Lupta ţărănimii din Transilvania din toamna anului
1918 pentru unirea cu România, în „Studii. Revistă de istorie", tom. 21, nr. 6,
p. 1 071.
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valului luptelor revoluţionare, o „măsură menită a favoriza dezvoltarea
capitalismului" 38 •
Ca urmare a frămîntărilor sociale, a unor necesităţi obiective, burghezia transilvăneană a trebuit să introducă în textul Hotărîrii de la Alba
Iulia realizarea unei reforme agrare. Dar, pregătirea unei asemenea legi
constituia o problemă de timp, ori pămîntul trebuia lucrat şi producţia
agricolă asigurată, ţăranii însă nu mai voiau să lucreze în vechile condiţii.
Tocmai de aceea în 21 februarie 1919 Consiliul Dirigent a emis ordonanţa
Nr. 82 A, în care se prevedea „pentru cauză de utilitate publică arendarea
obligatorie pe anul 191!) a moşiilor statului, corporaţiunilor şi ale unor
particulari 1440 • Potrivit ordonanţei erau însă exceptate unele părţi din
moşiile statului pe care se făceau culturi model, creşteri de vite de rasă
şi cele rezervate pentru înfiinţarea de stabilimente industriale. Din moşiile particulare erau scutite cele ce posedau inventarul agricol necesar
şi a căror cultură era garantată. De asemenea erau exceptate pădurile şi
terenurile silvice. Conform art. 2, păşunile se arendau în principal comunelor, interzicîndu-se separarea lor. Pămîntul supus arendării obligatorii
era dat agricultorilor, de preferinţă celor ce-l munceau singuri şi celor ce
se constituiau în „asociaţii", acestea corespunzînd obştilor din vechea Românie. Arendarea se făcea pe bază de contract, membrii asociaţiei urmînd
să răspundă solitar pentru plata arendei şi eventualele pagube cauzate de
ei41. Cei care nu răspundeau mobilizării ordonate de Consiliul Dirigent
n-aveau dreptul să participe la „asociaţii", la fel cei care deţineau valori
jefuite. Articolul 6 stabilea persoanele ce puteau lua pămînt în arendă:
1) participanţii la război, văduvele şi orfanii lor; 2) ţăranii lipsiţi de pămînt
dar cu posibilităţi de a-l lucra; 3) familiile celor mobilizaţi prin ordinul de
chemare al Consiliului Dirigent; 4) cei care aveau mai puţin de 10 iugăre
de pămînt; 5) toţi plugarii din comună care aveau mijloace de producţie 42 •
Pentru stabilirea suprafeţei ce urma să fie dată în arendă erau luate ca
bază declaraţiile moşierilor. Aceştia puteau să evite atribuirea în arendă
a pămîntului dacă se angajau, în termen de opt zile, că vor asigura „cultivarea raţională şi obişnuită a moşiei", în caz contrar fiind pasibili de
r-edeapsa cu închisoare (pînă la şase luni) şi la o amendă în bani, egală cu
valoarea recoltei sustrasă ţării din vina lor. în general, proprietarii au dat
- din dorinţa sustragerii de la arendarea forţată a unor suprafeţe cît mai
întinse - declaraţii că vor asigura producţia cerută 43 •
Scopul oficial al arendărilor forţate era asigurarea producţiei agricole,
dar, aşa cum se apreciază în unele lucrări, în realitate s-a urmărit linişti
rea ţărănimii dornică de pămînt, care solicita cu insistenţă efectuarea unei
reforme agrare 44 • Avînd în vedere situaţia existentă Consiliul Dirigent l-a
însărcinat pe V. Bontescu, reprezentant de dreapta al Partidului Naţional
Român, cu redactarea unui proiect de reformă agrară. Proiectul a fost
311

D. Sandru, op. cit., p. 55-56.
Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, II, Edit. Acad. R.S.R.,
Bucureşti, 1983, p. 177.
40
E. Petrini, op. cit., p. 293-294.
41
Referitor la arendările forţate vezi M. Ştirban, Problema arendărilor forţate
din Transilvania în anii 1919-1921", în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj", XVI, 1973.
42 E. Petrini. op. cit„ p. 293-294.
4 a Relaţii agrare ... , p. 335.
44
M. Stirban, op. cit., p. 282.
39
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votat de Marele Sfat Naţional în şedinţa sa din 12 august-1919 fiind aprobat de rege la 10 septembrie şi publicat ca decret-lege pentru refol'.ma
agrară din Transilvania în Monitorul oficial din 12 septembrie 1919 45 •
Conceput ca un prim pas spre legiferarea reformei agrare ÎŢl Transilvania, decretul-lege nu fixa însă term~nul în care trebuia să se facă
exproprierea. Dar, este adevărat, că el prevedeci unele dispoziţii radicale.
Astfel, se puteau expropria în totalitate anumite categorii de moşii, pămîn-:
tul cultivabil al proprietarilor cu peste 30 iugăre şi chiar unele proprietăţi de peste 20 iugăre. Aplicarea ultimei prevederi era îm;ă îngrădită de
fel şi fel de condiţionări, ea devenind imposibilă. De altfe~, decretul-lege
din 1919 „a cuprins atîtea excepţii şi impreciziuni, a lăsat în aşa mc:isură
efeduarea operaţiilor exproprierii la latitudinea autorităţilor încît pîn[t
la urmă a rămas neaplicat" 46 • El n-a se:rvit în perioada 1919-1921 ca
bază pentru împroprietărire ci a fost utilizat, de fapt, pentru continuarea
arenzilor forţaten. Exproprierea se va aplica pe scară largă în Banat, la
fel ca în toată Transilvania, doar din anul 1922.
'
Ordonanţa din 21 februarie, decretul-lege din 12 august 1919 precum
şi completările ori diversele modificări aduse lor pînă în 1921 au cont_ribuit la îmbunătăţirea situaţiei materiale a ţăranilor, fără a îndepărta însă
în totalitate sărăcia existentă în multe gospodării ţărăneşti. În acest sens
exemplele sînt numeroase. Agricultorii din Nermeş se plîngeau că nu
posedă vite, unelte şi nici bani pentru a plăti pămîntul, arătura şi seminţele „aşa încît un ţăran sărac foarte cu greu poate să-şi cîştige pîinea pentru a putea trăi de la o zi la alta" 48 • De asemenea, ţăranii din unele sate
membre ale Comunităţii de avere din Caransebeş afirmau cu amărăciune
că roadele muncii lor s-au pierdut în buzunarele celor care le-au lăsat
cererile nesoluţionate 49 • Într-o situaţia precară se aflau şi ţăranii de pe
domeniile S.T.E.G., a cărei comportare faţă de săteni era etichetată de un
autor contemporan drept „jaf" 50 • La 29 decembrie 1919 ţăranii din Rusava
Nouă au redactat un memoriu, în care ilustrau că din cei 60 de capi de
familie trei posedau pămînt între 10 şi 15 iugăre, nouă între 2-10 iugăre
iar restul între 1-2 iugăre ori deloc şi aceasta în condiţiile în care
S.T.E.G. deţinea o suprafaţă de 514 iugăre, din care 215 pămînt arabil.
In memoriu se făcea menţiunea că societatea industrială pomenită nu putea
exploata în regie proprie pămîntul deoarece nu dispunea de inventarul
agricol necesar51.
Lipsa pămîntului, a vitelor, uneltelor agricole, exploatarea de către
cei avuţi au fost factorii care au dus la perpetuarea stării de mizerie în
mediul sătesc. Situaţia a fost agravată de seceta din anii 1919--'-1921,
cînd ţăranii au fost puşi în imposibilitatea de-a mai achita arenzile52 •
Drept urmare, în 1921 ţăranii s-au văzut constrînşi să solicite amînarea
Relaţii agrare ... , p. 336-337.
Ibidem, p. 339-340.
47
Gh. Iancu, Marele sfat naţional al Transilvaniei (1918-1919), în „Anuarul
Institutului de istorie şi grheologie Cluj", XVI, 1973, p. 276.
~~ Fil. Arh. St. Caransebeş, fond Comisia judeţeană pentru reforma agrară,
dos. 14, f. 17.
rn Idem, fond Comunitatea de avere, dos. 1/1919, f. 7-8.
50
I. Conciatu_ Reşiţa, Bucureşti, 1921, p. 6.
51
Fii. Arh. St. Caransebeş, fond Comisia judeţeană pentru reforma agrară, dos.
2, f. 4 şi 18.
;;~ V. M. Zaberca, Acţiuni revendicative . .. , p. 333.
45
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ori scutirea de plata arenzilor deoarece îi

aşteptau

zile grele, de foamete

şi privaţiuni 53 •

Chiar modul în care înţelegeau organele locale însărcinate cu soluproblemei agrare să--şi exercite atribuţiile, contribuia în destule cazuri la amplificarea greutăţilor pentru familiile ţărăneşti. Unii
membri ai acestor organe căutau să se îmbogăţească şi pentru aceasta
exercitau presiuni asupra ţăranilor amînînd nejustificat executarea lucrărilor de arendare, ceea ce îi punea în imposibilitate pe săteni să-şi
însămînţeze la timpul obişnuit pămîntul, fiindu-le astfel
compromise
recoltele şi diminuate veniturile 54 • Mai mult, aşa cum rezultă dintr-o circulară „strict confidenţială" a Comitetului agrar adresată consiliilor agricole locale„ datată 3 septembrie 1920, în diferite judeţe „unii din delegaţii comisiunilor judeţene şi locale sub diferite forme pretind şi încasează
sume de bani de la particulari" 55 , ceea ce era, evident, un abuz.
Referitor la comisiile judeţene, prin decretul nr. 2 478 din 9 iunie
1920 s-au modificat mai multe articole ale decretului-lege pentru re. forma agrară nr. 3 911/1919 printre care şi cel ce stabilea componenţa
instanţelor în cauză. Dar, comisiile judeţene nu s-au constituit imediat
conform modificărilor prevăzute şi chiar după constituire nu procedau
totdeauna legal, ceea ce a dus la amînarea fără termen a unor cauze.
In actele Comisiei judeţene pe:ntru reformă agrară Caraş-Severin sînt
consemnate asemenea cazuri 56 •
La începutul lunii octombrie l!J20 locuitorii clin Prilipeţi au cerut
să li se dea în arendă forţată 26 iugăre de teren cultivabil, singurele
disponibile în hotarul comunei. Deşi prin arendarea forţată a celor 26 de
iugăre fiecărui îndreptăţit i-ar fi revenit doar 2-3 stînjeni, sătenii s-ar
fi declarat totuşi mulţumiţi, dar cererea a r~1mas ffiră rezultat. În decembrie acelaşi an, ţăranii înaintează o nouă petiţie care s-a bucurat
însă de acelaşi răspuns, pămîntul respectiv fiind atribuit sătenilor doar
mult mai tîrziu, în Hl2257.
Faptul că organele judeţene nu procedau totdeauna corespunzător
a fost recunoscut, în noiembrie 1920, şi de prim-pretorul plăşii Bocşa l\lontană. Acesta informa prefectura judeţului Caraş-Severin că la repetatele cereri atît verbale cit şi în scris ale ţăranilor ca să li se dea iarăşi
pămîntul utilizat în arendă în anul trecut, organele locale pentru reformă agrară n-au dat nici un răspuns58. Faţă de aceasta chiar reprezentanţi ai comisiei judeţene apreciau că era de dorit „mai mult interes
din partea autorităţilor locale", îndeosebi cînd populaţia era lipsită de
pămînt 59 • Era şi cazul ţăranilor din Doman, cărora nu li se putea acorda
pămînt în arendă deoarece nu existau disponibilităţi. Drept urmare, săţionarea

s3 Gh. Oancea, Lupta ţărănimii muncitoare din Banat pentru imprimarea unui
caracter democrat reformei agrare din 1921, în „Studii de istoric a Banatului", Timişoara, 1969, p. 134.
51 Fii. Arh. St. Caransebeş. fond Serviciul Agricol Lugo;, dos. 2/1920, f. 66.
aj Fil. Arh. St. Timi;;oara, fond Serviciul Agricol, dos. 2/1920, f. 44.
su Fil. Arh. St. Caransebeş_ fond Comisia judeţeană pentru reforma agrară, dos.
47, f. 7.
57

Ibidem, dos. 39, f. 11.
ss Fil. Arh. St. Timişoara, fond Serviciul Agricol Severin, dos. 2/1920, f. 25-1.
59 Fil, Arh. St. Caransebeş, fond Judecătoria Bocşa Montană, dos. 4, f. 7.
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tenii trebuiau să se mulţumească pentru moment, cu promisiunea că
vor fi colonizaţi în viitor „la alte hotare a comunelor din patrie, spre
a primi cantitatea de pămînt trebuincioasă"oo.
În cursul anilor 1919-1920 darea în arendă forţată a fost îngreuiată
de S.T.E.G., care sistematic a eludat prevederile ordinului 1149/1919 înstrăinînd prin vînzare mari suprafeţe de pămînt, ce urmau să fie expropriate mai tîrziu. Vînzările acestea, aşa cum arată actele comisiei judeţene „au făcut sînge rău la poporul nostru şi zilnic sîntem asaltaţi de
oameni care fiind flămînzi de pămînt dau sume oribile"G 1 . Referindu-se
la această problemă agronomul regional I. Cinterilă aprecia că numai
prin arendarea şi exproprierea pămînturilor Societăţii populaţia putea fi
liniştită şi îndrumată la „munca adevărată agricolă" 6 '.!.
In comuna Vodnic S.T.E.G. a vîndut la trei locuitori, ce aveau fiecare
8 iugăre, 12 iugăre, singurul pămînt arabil existent în hotarele comunei
ce putea fi expropriat. De notat că printre cumpărători îl găsim pe primarul comunei, ceea ce conferă o posibilă explicaţie faptului că actele
de vînzare au fost aprobate oficial, deşi hotărîrea comisiei de ocol era
ilegală 63 • Contractele nu au fost însă ratificate de forurile superioare ~i
prin sentinţa din 22 decembrie 1920 pămîntul în cauză a fost declarat
expropriabil. Vînzările au fost anulate conform articolului 6 din decretul-lege emis în 1919, care prevedea că părţile rupte din moşie după
18 octombrie 1918 trebuie socotite în unitatea moşiei, dacă înstrăinările
de pămînt s-au făcut cu intenţia de a eluda prevederile legii. Cumpără
torii din Vodnic au recunoscut că vînzarea s-a făcut după data menţio
nată mai sus şi ca atare înstrăinările s-au făcut cu intenţia vădită de
a eluda legea64.
Asemenea încercări s-au semnalat şi în alte comune. La Vrăniuţ pe
tablourile de îndreptăţiţi figurau 88 de persoane dar în sat puteau fi
date în arendă doar 32 iugăre ce aparţineau S.T.E.G„ devenită în iulie
1920 Uzinele de fier şi domeniile Reşiţa (U.D.R.). La verificarea făcut.1
de delegaţii comisiei din judeţ, în ziua de 27 noiembrie 1920, s-a constatat că U.D.R. nu mai avea decît 21 iugăre, celelalte fiind vîndute în primăvara aceluiaşi an unor ţărani dintr-un sat vecin 65 • Datorită acestor
abuzuri autorităţile judeţene au trebuit să intervină deseori cu operativitate, pentru a potoli spiritele agitate, aşa cum s-a întîmplat la Văliug
unde populaţia a fost gata de revoltă 66 •
In noiembrie 1920 au fost date în arendă forţată vălugenilor din
proprietatea U.D.R. - 1 549 iugăre pămînt cultivabil, dar, ulterior, în
decembrie, suprafaţa a fost redusă la 692 iugăre pămînt arabil la care
se adăugau 841 iugăre păşuni pe care, de fapt, vălugenii le aveau în
folosinţă încă din 1860 în baza aşa-numitei înţelegeri „Martina" 67 • Po60

Registrul de judecăţi al bisericii ort. române din Doman, p. 170.

Fii. Arh. St. Caransebeş, fond Judecătoria Bocşa Montană, dos. 4, f. 8.
Fii. Arh. St. Timişoara, fond Serviciul Agricol Lugoj, dos. 15, f. 75.
Fil. Arh. St. Caransebeş, fond Comisia judeţeană pentru ref arma agrară, clos.
15, f. 75.
64 Ibidem, f. 9-11.
60
Ibidem, dos. 17, f. 8.
66 Ibidem. dos. 19, f. 25.
67 „Deşteptarea", 1930, nr. 17 din 30 august, p. 2; V. M. Zaberca, .<;tiri din presă
despre aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului, in „Banatica", V,
1979, p. 425.
61
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proprietăţile funciare au fost întabulate pe numele
în schimb dreptul de uzufruct a rămas unui număr de 14 comune între care şi Văliugul 68 . La această prevedere vor face apel sătenii
din Văliug cu prilejul arendărilor forţate. Astfel, ei nu au ţinut cont de
modificările precizate în sentinţa din 17 decembrie 1920 şi ca atare au
parcelat suprafaţa ce li s-a acordat iniţial, fapt pentru care delegaţii
sătenilor au fost traşi la răspundere, ceea ce a produs nemulţumiri şi
agitaţii. Pentru anchetarea cazului s-a deplasat la Văliug agronomul
regional Dimitrie Serafin, care a constatat că reprezentanţii ţăranilor
aveau dreptate cînd afirmau că U.D.R. nu a declarat decît o parte din
suprafaţa pe care o poseda, în consecinţă sentinţa din 17 decembrie era

trivit

convenţiei

Societăţii,

nedreaptă 69 •

De multe ori din pămînturile cedate de U.D.R. nu se putea utiliza decît o parte oarecare. 1n 1920 ţăranii din Ezeriş au primit în arendă forţată o păşune plină de tufişuri şi spini numită „Trestia", păşune ce era
aproape inutilizabilăi 0 • Asemănător s-au petrecut lucrurile şi în comuna
Cărbunari, unde locuitorii plăteau arendă pentru 693 iugăre cadastrale
deşi 70 iugăre nu puteau fi foţosite. Cîteva luni mai tîrziu, în iunie 1921,
sătenii din Cărburiari informau comisia judeţeană că U.D.R. nu a declarat toate terenurile cultivabile, fapt confirmat mai apoF 1•
Alteori, chiar dacă U.D.R. recunoştea întreaga suprafaţă a terenurilor
sale ·din hotarul unei localităţi, declara ·anumite terenuri ce făcînd parte
din categoria celor nesupuse exproprierii, încercînd astfel să salveze c;ît
mai mult din întinderea proprietăţilor sale funciare. în acest fel ~ procedat în cazul comunei Tîrnova, dar şi a altora din judeţî~.
Un exemplu elocvent pentru modul în care căuta Societatep să-şi
salveze domeniile s-a înregistrat la Potoc. La 18 decembrie 1920 comuna
a pri111it în arendă forţată 94 iugăre; la 21 iunie 1921 cu ocazia pertractării i s-au atribuit doar 54 iugăre iar. la împărţirea efectivă n-au mai
fost decît 45 iugăre, schimbările făcîndu-se în urma insistenţelor delegatului U.D.R. Derutaţi, profund nemulţumiţi, sătenii cereau comisiei judeţene să li se precizeze la ce suprafaţă au dreptul şi pentru cit plătesc
arenda 73 •
Nici în alte comune suprafeţele date în arendă nu corespundeau cu
c,ele stabilite iniţial în acte. In acest sens s-au înregistrat plîngeri ale locnlităţilor Maidan, Sasca Montană, Oraviţa, Ciclova Montană etc.i4. De
altfel, Comisia judeţeană pentru reforma agrară a manifestat deseori înţelegere faţă de pretenţiile U.D.R. în timp ce localităţile Văliug, Secu,
Cuptoare solicitau cu insistenţă obţinerea în arendă a poienilor Cozia şi
Coziuţa, forurile judeţene de specialitate au decis ca acestea să rămînă
Societăţii. Similar s-a procedat şi în. cazul Reşiţei, ceea ce i-a determinat
68
D. Sandru Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietăţile funciare ale
U.D. Reşiţa, în „Banatica", V, 1979, p. 407.
·
Go Fil. Arh. St. Caransebeş, fond Comisia judeţeană pentru reforma agrară, dos.
19, f. 16.
.
70
„Gazeta Banatului", 1925, nr. 3 din 12 iulie, p. 137.
71
Fil. Arh. St. Caransebeş, fond Comisia judeţeană pentru reforma agrară, dos.
19, f. 39.
7
~ Ibidem, f. B.
7
J Ibidem, f. 32.
7
~ Ibidem, f. 23-26.

https://biblioteca-digitala.ro

Situaţia proprie.tăţii funciare

373

au

pe localnici să declare deschis că „nu pentru aceea'
luptat' pe'ritrti pa.:.
trie şi nu pentru aceea au lăsat orfani şi văduve ca dînşii să riu ai'be hici
pîinea nici laptele de toate zilele"w.
Este foarte adevărat însă că Societatea U.D.it, caracteri~ată de ţărani
drept „o plăgă uniCă în felul ei . . . care întregul său avut de azi îl are
numai din sudoarea cruntă a românilor bănăţeQi'i;G, în ciuda rhaneyrelor
pe care le făcea, nu a reuşit să obţină întotdeauna. cîştig de cauză,. ea
fiind· obligată uneori - sub presiunea maselor ţărăneşti - .să. cedeze,
asa cum s..:a întîmplat la Rusova Nouă, Doclin; Văliug ,şi în a'lte dteva
comune. Astfel, iri.c~pînd cu toamna anului, 1920 . şi pînă )ci .defiryiţivar~<i
împroprietăririi locuitorii din Rusova Nouă au beneficiat de 930. iug:ire
păşune şi arătură ce aparţineau U.D.R., la care se adăugau î'rică iso iu-'
găre pe care tot uzinele le:..au arendat ilegal comune( Nfrolinţi7 ..
Felui cuhi se aplica în practică arendarea obl~gatorie produ~ea - a.şa
curri reiese din Buletinul informativ al Comandamentului trupelor, din
Transilvania, din aprilie 1921, nemulţumiri sătenilor săraci. Proprietarii
cereau ca păinîntul dat în arendă să fie plătit la faţa locului od, majoritatea ţătahilor nu aveau suma necesară şi ca urmare terenul se atribuia. celor ce aveau 'posibilităţi financiare corespunz'ătoare, ceea ce constituie o
inechitate78 : ·
·
In aplic.area arenzilor forţate marii proprietari comiteau tot felul de
abuzuri. ln cîteva comune din judeţul Caraş-Severin, Sacu, ZăSUjeni, Jupa,
Păltiniş, Mîtnicul Mare, proprietarii n-au mai lăsat locuitorii să intre
pe ogoare pe motiv că arenzile au expirat79 , iar alteor-i im se prezentau
la data cînd au fost convocaţi de comisii. Aşa a procedat moşierul Bebel
Vilmos din Ohabalungă sau dr. Hubian, curatorul moşiei baronului Baich
de la Vărădia, care au făcut mai apoi apel eontra hotărîrilor comisiei locale, tergiversîndu-se deci luarea în arendă de către ţărani a pămîntu
rilor care au rămas pînă la urmă nelucrate80 •
Abuzurile făcute de moşieri erau şi de. altă natură, ca de pildă vînză
rile ilegale de pămînt. In comuna Duleu şi Valea Mare proprietarul Weis
Hugo, domiciliat în Timişoara, a vîndut - după 1918 - aproximativ 300
iugăre de teren arabil. După cîtva timp şi-a trimis din nou administratorul
încercînd să constituie o gospodărie de 110 iugăre din pămîntul aflat în
folosinţa oamenilor din sat, dar organele judeţene au intervenit pentru:
asigurarea semănăturilor de toamnă şi „pentru liniştirea poporului" 81 •
La Vrani chiar în inima izlazului comunal - insuficient 'în raport cu
numărul vitelor - se afla o parcelă a colonelului Toma Mari.du. Deşi
acesta loeuia la Aleşd a interzis folosirea terenului de către localnici, dar
interdicţia nu a fost luată în considerare de aceştia. De aici 's-a născut o
dispută aprigă între cele două părţi, soldată cu amenzi repetate pentru
75

76
77

Ibidem, dos. 6. f. 14
JTbidem, dos. 30, f. 31.
Ibidem, dos. 2, f. 20.

7H Relaţii agrare ... , p. 374; M. Stirban, Aspecte din situaţia social-economică
lupta pentru pămînt a ţăranilor din judeţele Alqa şi Hunedoara între anii 19191921, în „Anuarul lnstitutuliii de istorie Cluj", XII, 1969, p. 185.
79 Fii. Arh. St. Timişoara, fond Serviciul Agricol Lugdj, dos. 2/1920, f. 36.
Ho Ibidem, f. 13, şi 83.
81 Ibidem, f. 140.
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în cele din

urmă

colonelul T. l\Ianciu a vindut pămintul unui alt
doreau cu ardoare suprafaţa în cauză 8 ~.
1n majoritatea cazurilor proprietarii - indiferent că este vorba de
particulari ori de diverse instituţii şi societăţi - erau nemulţumiţi de preţurile fixate pentru arendare şi dispuşi să trateze doar cu cei ce ofereau
sume de bani mai mari. Aşa a procedat U.D.R. cînd în loc să arendeze
pămîntul ţăranilor din Rusova Nouă l-a arendat, ilegal, celor din satul
Nicolinţ care au plătit pe iugărul de pămînt, indiferent de calitatea sa,
150 coroane, adică suma pretinsă de proprietar încă înainte de război. în
schimb Comisia judeţeană pentru reforma agrară a împărţit pămîntul pe
categorii stabilind şi preţurile de arendare: 252 iugăre de pămînt arabil
la preţul de 45 coroane pentru un iugăr, 213 iugăre păşune cu 15 coroane
iugărul şi 34 iugăre teren aflat în zona unor ogaşe cu 20 coroane iugărul 63 •
La fel ca Uzinele de fier şi domeniile Reşiţa proceda şi Fondul religionar
Buziaş, care pretindea în 1920 pentru pămînturile arendate un preţ fix 50 lei iugărul8 4.
Referitor la preţurile de arendare s-au înregistrat cazuri cînd chiar
Comisia judeţeană pentru refoomă agrară le fixa greşit, fiind nevoită să
le revizuiască mai tîrziu. De pildă, în mai 1921 li s-a dat în folosinţă săte
nilor din labalcea 118 iugăre fineţe cu 12 lei iugărul. Ulterior, la cererea
ţăranilor s-a constatat că doar 38 iugăre fineţe puteau fi arendate la preţul stabilit, restul fiind de calitate inferioară şi urmînd să fie arendat doar
cu 5 lei iugărul 8 ~.
Ca o constatare de ordin general se impune aceea că preţurile stabilite
ca arendă variau valoric, stabilirea cuantumului făcîndu-se diferenţiat în
funcţie de calitatea solului. De asemenea, exista permanent o tendinţă din
partea proprietarilor de a ridica preţurile faţă de cele stabilite iniţial de
organele judeţene.
Nu dispunem de date cu privire la suma totală dată de ţăranii cara~
severineni pentru pămînturile folosite în arendă în perioada 1919-1921.
In schimb la nivelul întregului Banat ei au trebuit să plăteasc[\ statului
pentru cele 521 441 iugăre arendate suma de 2 607 205 lei, dar nu au
reuşit să achite decît 1 811194 lei 86 , ceea ce ilustrează cit se poate de limpede situaţia financiar[t precară a ţărănimii bănăţene.
Cu toate greutăţile înre~istratc, generate fie de încercările repetate ale
unor proprietari de a eluda - prin diferite căi - prevederile legii, fie
datorită insuficienţei fondurilor băneşti, suprafeţele totale date în arendă
forţată în judeţul Caraş-Severin au crescut, la fel ca şi în Transilvania,
de la an la an, ajungînd în 1921 la peste 82 OOO iugăre 87 :
bogătaş, deşi ţăranii

H~ Fii. Arh. St. Caransebeş, fond Comisia judeţeană pentru reforma agrară, dos.
16, f. 19.
63 Ibidem, dos. 14, f. 2.
81
Ibidem, dos. 19, f. 22.
65 Ibidem, dos. 19, f. 22.
Hs Gh. Oancea, op. cit., p. 134. Autorul apreciază că prin sistemul arenzilor forţate s-a împovărat ţărănimea, obligaţiile financiare fiind cu mult mai mari decit
posibilităţile pe care le avea in mod real.
7
H Cifrele au fost preluate din E. Petrini, op. cit., p. 305. ·
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Suprafeţele

de teren date în arendli forţată în
în perioada 1919-1921
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Terenuri date de diferite
org. administrative confonn
ord. Cons. Dir. Nr. 82/1919
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1283 373 1222 2Ri7 26865 77-12 31283 65890 46520 4816 30870 82206

In total, între anii 1919-1921 s-au dat în arendă forţată, la nivelul
150 963 iugăre. Din analiza întinderii suprafeţe
la legea din 30 iulie 1921 precum şi a prevederilor în baza cărora se dădea în arendă obligatorie pămînt, putem aprecia
că numărul ţăranilor beneficiari din judeţul Caraş-Severin a fost destul
de ridicat. Insumînd datele pe care le avem la dispoziţie ajungem la un
total de peste 22 OOO de ţărani care au folosit pămînt sub forma menţio

judeţului Caraş-Severin,
lor arendate forţat pină

nată88.

arendărilor forţate în Transilvania şi Banat, ca primă etapă
reformei agrare, a fost o necesitate generată de situaţia economică şi social-politică existentă după unire. Astfel, dincolo de asigurarea cultivării terenurilor şi producţiei agricole s-a urmărit găsirea unei
soluţii de moment pentru înlocuirea împroprietăririlor8° şi concomitent
potolirea avîntului revoluţionar al maselor ţărăneşti.
Arendarea forţată s-a dovedit o problemă dificilă care a dus uneori la
ivirea de nemulţumiri în rîndul ţăranilor şi chiar al proprietarilor, dar,
ea a contribuit, totodată, la uşurarea situaţiei materiale a maselor din
mediul rural. Proprietarii moşiilor nu mai dictau singuri suprafaţa arendată şi nici cine erau arendaşii, aceştia provenind acum dintre locuitorii
satului unde se găsea moşia, ci din localităţile învecinate. La fixarea arenzilor se făcea auzit şi glasul ţăranului. Toate acestea au făcut ca preţul
arenzilor să fie, în linii generale, mai mic decît cel pretins înainte de anul
191990 •
Chiar dacă suma plătită în cadrul sistemului arendărilor forţate, prin
care pămîntul moşieresc nu era expropriat, a însemnat menţinerea într-o formă schimbată - a rămăşiţelor feudale în agricultură, ea a repre-

Aplicarea

a

înfăptuirii

88 Cifra a fost obţinută prin consultarea documentelor de arhivă
rind a tabelelor de îndreptăţiţi.
9
H In 1930 erau încă neîmproprietăriţi ce lucrau în arendă pămîntul.
90
M. Stirban, Problema arendărilor forţate •. . , p. 281.
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zentat, de asemenea, şi „o formă de trecere nemijlocită spre capitalism,
mult mâi puţin împovărătoare pentru· ţărani, decît formele curente înainte de război" 91 • Fără îndoială că ea a constituit pentru ţărani un pas
înainte în direcţia realizării unui deziderat pentru care luptaseră cu ardoare veacuri de-a rîndul - împroprietărirea.
VASIL~ -MIRCEA ZÂBERCA

.'.t

DIE LAGE DES GRUNDBESITZES IM SUDE~ DES BANATS
VOR DER AGRARREFORM AUS DEM JAHRE 1921.
.,. D1E ZW ANGSVERP ACHTUNGEN.
(Zusammenf assung)

Der Verfasser schildert die ungleiche Grundverteilung der den Grossgruncibe_gehtirte, aus deren Reihen sich die StEG mit ihreii ilber 130 OOO ha hervorhob:
Die Existenz der Vermogensgemeinschaften der gewesenen Regimenter nr. 13 und nr.
i4 komplizierte die Lage noch mehr.
.
· .
.
Ebenfiills werden jene Grundoberflăchen erwăhnt die infolge von Ordonanzen
und Dekrete den Bauern wăhrend den Jahren 1919-1.921 in Zwangspacht gegeben
wurden, ihre Pachtpreise und die Zahl der Bauern die davon Gebrauch gemacht
haben: 22 OOO.
Die ·Zwangsverpachtungen, als erste Etappe auf dem Wege der Durchfiihrung
der Agrarreform war eine Notwendigkeit die von der okonomischen und sozialpolitischen Lage Siebenburgens und des Banates diktiert wurde. Trotz gewisser
Grcnzen· filhrte sie zur Erleichterung der materiellen Lage der Bauern.
~itzeru

81 Relaţii

agrare ... , p. 380.
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PAGINI DIN ISTORIA TIPARULUI ROMÂNESC
LA CARANSEBEŞ: ,,CALENDARUL ROMANULUI'i

Se împlineşte, în acest an, un secol de la apariţia, Ici Caransebeş, a
periodicului „Calendarul Românului" - eveniment c~ prilejuieşte o cuvenită evocare a cîtorva semnificaţii aparţinînd acestei publicaţii din contextul presei româneşti de interes peren pentru cultura noastră ri.aţicîfrnlă.
Aşadar, „Calendarul Românului" se înscrie printre periodicele bănăten~
(şi nu numai bănăţene) de evidentă longevitate, apărînd fără întrerupere
timp de peste 60 de ani (1889-1949*) fiind în. răstimpul respectiv, ca Şi
mai apoi, o lectură pe dt de agreabilă, pe atît de instructivă, cu generoa,se
reverberaţii educative, gustată de toate straturile sociale din Banat ~i de
dincolo de fruntariile acestei regiuni1. Avînd un format general de
22X14 cm, cu uri total de pagini variind între 108 (cel pentru 1889) şi 202
(cel pentru 1911), acest calendar se putea păstra ani de-a rîndul. atît în
micile, cît şi în mai marile biblioteci, constituind o adevărată carte de
învăţătură, la îndemînă pentru toate vîrstele.
Apariţia acestui periodic, în 1889, este cerută de fireşti necesităţi i;c;torice, el situîndu-se, în felul său, alături de alte cunoscute periodice bănă
ţene şi transilvănene din epocă, printre armele de replică ale românilor la
înteţirea măsurilor de asuprire naţională instituite de regimul dualist
austro-ungar.
Iniţiativa scoaterii lui îi aparţine distinsei personalităţi a culturii româneşti din a doua jumătate a secolului trecut, episcopul Ioan Popasu
(1808-1889), care, prin întemeierea tiparului diecezan românesc la
Caransebeş (decembrie 1885), îl integrează unui amplu program de culturalizare, de educaţie sub deviza menţinerii mereu treze a conştiinţei naţio
nale în condiţiile vitrege ale asupririi dualiste şi cutlivarea idealului de
unitate a tuturor românilor. Misiunea de redactare a Calendarului .este
încredinţată pasionatului cărturar patriot dr. Iosif Traian Badescu (18581933) - unul dintre succesorii întemeietorului la scaunul episc~pal,
• De fapt, editarea şi tipărirea calendarului s-au executat, permanent, Îii anul
precedent celui pentru care este destinat.
. .. ·
1 Numeroase exemplare erau expediate românilor bănăţeni din armata austroungară trimişi pe front în primul război mondial, departe de locurile natale, cărora
paginile acestui calendar „le ofereau veşti despre starea 11.1:crur~lor de acasă','. cţ.. Prot.
dr. B(ănescu) Marcu, Redactorul primului calendar eparhial dm Banat (-) epzscop1':l
dr. Iosif Traian Badescu (1858-1933), în „lndrumătorul bisericesc", nr. 4, 1983, (editura) Mitropolia Banatului,"(Timişoara). p. 91.
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1920---1933 - , care „timp de patru decenii şi jumătate (1888-1933) s-a
îngrijit de apariţia acestui periodic cultural", etapă în care „au fost ani
cînd acest calendar a fost scris aproape integral de redactorul său, care
şi-a petrecut aproape întreaga viaţă în birourile eparhiei" 2 •
Fără să-şi fi declarat explicit un program, acest almanah s-a dorit
(cum o demonstrează întregul său cuprins) un îndrumător de conştiinţă,
de viaţă pentru români, intitulîndu-se (semnificativ atît pentru momentul apariţiei, cit şi pentru întregul său traiect de existenţă) nu altfel, ci
ehiar aşa: „Calendarul Românului" - titlul modificat la ultimul număr,
cel pentru 1949, în „Calendarul ortodox". Conţinutul său vizează o sferă
largă de fenomene culturale, sociale, teologice, morale, istorice, politice,
economice, ştiinţifice, într-o paletă diversificată sub raport publicistic.
Dar la o analiză monografică se desprinde cu pregnanţă o coordonată fundamentală a lui constantă atît pe orizontală, cit şi diacronic - , şi anume: probleamtica ce vizează existenţa, fiinţa naţională românească. Măr
turiile de acest fel, ce împînzesc paginile tuturor numerelor, se pot cuprinde în următoarea posibilă structurare:
O primă grupare o alcătuiesc (pornind de la convingerea că „istoria
aprinde sufletul spre a îmbrăţişa tot ce e nobil şi a depărta tot ce e urît
şi nedemn" 3 ) articolele scrise cu moderaţie, cu vădit scop de popularizare,
mai totdeauna îmbrăcind o haină voit didactică. Ele au ca obiect o variată
gamă de aspecte ale trecutului şi prezentului românesc, între care:
a) Comunicarea unor sumare cunoştinţe despre strămoşii noştri romani
(prin serialul intitulat „Din ale neamului nostru", semnat de Sinesiu Bistreanu4).
b) Evocarea unor momente dramatice din istoria Banatului prin reproducerea unor fragmente 5 din cunoscuta lucrare („Din istoria Banatului
Severin") a lui Patriciu Dragalina, care intercalează şi citate (inedite) din
„Cronica Banatului" scrisă de remarcabilul iluminist român, protopopul
l\1ehadiei - Nicolae Stoica de Haţeg.
c) Transcrierea unui bogat material informaţional despre istoria tuturor
românilor (din toate ţinuturile), vizînd momente, evenimente, personalităţi cu semnificaţii determinante în păstrarea şi întărirea fiinţei româneşti. Între acestea: epoca şi personalitatea lui Ştefan cel Mare 6 ; faptele
de vitejie ale lui Mihai Viteazul în lupta pentru neatîrnare şi mai ales
pentru unitate naţională. Acestui mare erou i se dedică, semnificativ, un
număr întreg (cel pentru anul 1895 la împlinirea a trei secole de la
bătălia de la Călugăreni), în care, la pagina 75, stă scris că, sub Mihai,
românii „se uniră, legătură mare făcînd între ei ca / , / oricînd şi oricum, să lupte pe faţă şi pe sub mînă împotriva duşmanilor ce ar mai dori
să le strice frăţia şi să-i duşmănească"; iar la pagina 76 e redat crezul lui
~

Prot. dr. B(ilnescu) Marcu, op. cit., p. 90.
Calendarul Românului (C.R.), an III, 1891, p. R3.
4
Idem, an XIII, 1901, p.p. 75-85; an XVI, 1904, p.p. 63-74; an XVIII, 1906,
p.p. 149-153; an XX, 1908, p.p. 69-81.
; Idem, an XVIII, 1906, p.p. 139-148; an XIX 1907, p.p. 116-122; an XXII,
1910, p.p. 104-114; an XXIII, 1911, p.p. 148-152; an XLIII, 1931, p.p. 121-126.
6
Bunăoară, în C.R., an XVII, 1905, p. 90, sînt reproduse ecouri, din epocă, ale
victoriei lui Ştefan asupra turcilor, la Vaslui. Intre acestea şi opiniile cronicarului
polonez Ian Dlugosz: „O, bărbat minunat, intru nimic mai prejos eroicilor principi
3

pe care-i admirăm atît de mult; care în zilele noastre o învingere atlt de strălucită,
lntre principii lumii cel dintîi, a repurtat asupra turcului".
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Mihai: „Şi să ştiţi că voia mea este, dacă ne va ajuta Dumnezeu, să luăm
sub ocrotirea noastră toate seminţiile de neamul nostru al românilor ce
s-ar mai găsi în pribegie sau în robie". Apoi, se evocă, prin diferite modalităţi, războiul pentru cucerirea independenţei în 1877. încorporarea unor
astfel de numeroase referiri în apariţiile anterioare anului 1918, adică în
plin dualism, reprezintă, fie şi prin subtext, dovada unei pregnante acţi
uni de menţinere mereu vie a conştiinţei naţionale. Uneori expresia devine
explicită, prin îndemnuri directe la cultivarea dragostei de limbă şi de
naţie. De văzut, bunăoară, îndrumarul de educaţie naţională intitulat:
„Folosul istoriei naţionale la poporul român" 7 , ori articolul „Cîteva cuvinte
despre crescerea pruncilor" 8 , la care se adaugă numeroase creionări privind specificul naţional românesc cu îndemnuri de menţinerea nealterată
a lui în vremurile vitrege ale dualismului. Remarcabil, în acest sens, este
mticolul redacţional „Coliba ţăranului" 9 • De notat că, şi după înfăp
tuirea Unirii din 1918, „Calendarul Românului" îşi continuă acţiunea de
educare a sentimentului naţional, „din acest punct de vedere este una
din cele mai consecvente publicaţii din provincie", adică „obiectivele iniţiale nu sînt abandonate" 10 • Articolele ce evocă, buniioară, luptele de la
Mărăşeşti Mărăşti Oituz sînt urmate de altele de sinteză asupra
istoriei românilor - între care cel intitulat: „O privire generală asupra
neamului nostru românesc" 11 • Faţă de odiosul Dictat de la Viena, periodicul caransebeşan ia o atitudine tranşantă, fiecare număr dintre 1941 şi
1945 dedicînd numeroase pagini ce condamnau fie răpirea abuzivă a unor
teritorii româneşti, fie comportamentul sălbatic al cotropitorilor. în acest
context, litera de tipar a consemnat, cu sens politic şi militant desigur,
atît reafirmarea dreptului de stăpîn al poporului nostru, cit şi avertismentul faţă de cei ce s-ar gîndi să anuleze acest drept: „Noi, românii, sîntem
aici pe aceste plaiuri de milenii ( ... ). Fiecare brazdă din pămîntul acestei
ţări e plămădită cu sînge românesc ( ... ) toţi aceia care încearcă să ne
conteste aceste drepturi scumpe pecetluite cu oasele strămoşilor, se vor
lovi de noi cei statorniciţi, de cînd lumea, pe vechile aşezări ciobăneşti şi
voevodale" 12 • Pentru ca tînăra generaţie din perioada interbelică să cunoască frămîntările sociale şi naţionale româneşti pentru unitate din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, „Calendarul Românului" inserează
în paginile sale relatări pe cit de instructive pe atît de emoţionante. Bună
oară, comemorarea cărturarului I.G. Bibicescu 13 este un oportun prilej
pentru a fi exemplificată fraternizarea românilor de pe ambele părţi ale
Carpaţilor purtînd în suflet acelaşi ideal al unităţii naţionale. în cuprinsul
medalionului (redacţional) respectiv, citim: „Strigătul plin de deznădejde
al fraţilor subjugaţi străbate dureros în inima sa nobilă şi în coloanele
publicaţiilor sale apar articole din care ţîşneşte durerea şi pe care el le
trecea în rubrica De peste munţi ( ... ). Numărul tinerilor ardeleni şi bă7

C.R., an III, 1891, p.p. 81-85.
Idem, an XIV, 1902, p.p. 63-77.
9
Idem, an III, 1891, p.p. 86-89.
10
Georgeta Răduică, Nicolae Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti (,)
1731-1918 (,) Dicţionar bibliografic, Editura ştiinţifică şi enciclopedică Bucureşti,
1981, p. 546.
11
C.R., an XXXVI, 192-1, p.p. 108-110.
12 Idem, an LUI, 1941, p. 132.
13
Idem, an XL, 1928, p.p. 103-106.
8
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năţeni; refUgiaţi în regat, şi pe care el i-a ajutat este foarte mare şi nimeni
nu a plecat de la el fără să se bucure de sfatul său luminat, ajutorul bănesc
sau protecţia pe care i-o oferea". La semicentenarul. procesului_ fotentat
memorandiştilor, apare 14 un vibrant elogill'dedicat acelor luptători: „Generaţia memorandiŞtilor a fost generaţia de totală jertfire, care a cuiremiJrat
din temelii putregaiul monarhiei bicefale, grăbindu-i sfîrşitul ( ... ). Toate
asupririle nu au făcut decît să oţelească puterea de rezistenţă şi să întă
tească credinţa în dreptatea cauzei româneşti.
Inserarea în cuprinsul acestui periodic a numeroase medalioane de personalităţi ce s-au jertfit pentru cauza românească se constituie' în tot
atîtea lecţii de ,educaţie naţional-patriotică. între acestea se disting . în
primul rînd Andrei Şaguna~ 5 , Ioan Tomici 16 (protopop al ,Caransebeşului
între 1804 şi 1839, care „a depus o muncă rodnică şi mult folosi_toare ii.ecimului pentru care s-a făcut nemuritor"); marele întemeietor şi animator
de viaţă culturală, spirituală românească în Ardeal şi Banat - episcopul
Ioan Popasur•; continuatorul său Nicolae Popea18 - membru fondator al
Societăţii pentru fond de teatru român, al Reuniunii învăţătorilor din dieceza Caransebeşului, membru al Academiei Române din Bucureşti; dr. Iosif Traian Badescu 1 ~ al cărui fierbinte suflet românesc dogoreşte în paginile
acestui calendar (Pentru cutezanţa şi consecvenţa sa de educator şi apC1răfor al fiinţei naţionale a fost persecutat, refuzîndu-i-se, înainte de
1918, confirmarea pentru scaunul de episcop - deşi fusese ales conform
tuturor uzanţelor); lor li se alătură cu remarcabile semnificaţii o întreag[1
galerie de portrete morale intrate în panteonul nostru naţional, rememorarea lor producînd şi peste vreme o învăluitoare emoţie afectivă. Dintre
ele, din motive de spaţiu, amintim doar cîteva vîrfuri strălucitoare: Eftimie Murgu 20, Traian Doda21 (Este o dovadă de mare curaj atît din partea
redacţiei, cit şi din partea acestui distins fiu al Banatului de a da publicităţii, în cuprinsul articolului respectiv, a următoarei confesiuni: „Scopul
meu a fost să deştept pe români, şi totodată ca vaietele noastre să str[1bată pînă la locurile cele mai înalte ca să vază şi Maiestatea sa că nemulţumirea noastră e mare şi că suferinţele noastre au ajuns de nu le mai
putem suporta pentru că ( ... ) trebuie să fie ceva putred în împărăţia
noastră şi că trebuie luate mijloace pentru asanarea răului ( ... ) Aminte
să vă fie că se lucrează o luptă mare şi anevoioasă / , / căci astăzi nu mai
e vorba de un scaun sau de un vot în parlamentul maghiar, nu de mici concesiuni naţionale, limbistice sau politice, nu, căci în critica situaţiun·e în
care ne aflăm, toate aceste lucruri bagatele şi secundare sînt; astăzi cauza
naţiunei întregi, ba mai mult onoarea naţională a poporului român este
în joc, a poporului care prin uneltirile măiestriei şi ale forţei a fost $cos
din toate posesiunile luptei constituţionale. Fîţi bărbaţi!" - p. 86); mem-

u Idem, an
Idem, an
6
1 Idem, an
17 Idem, an
18
Idem, an
19 Idem, an
20 Idem, an
21 Idem, an
13

LVII, 1945, p.p. 126-129.
X, 1898, p.p. 57-75.
XLI, 1929, p.p. 128-129.
XXXII, 1919, p.p. 46-47.
XX, 1908, p.p. 44--47.
XLVI, 1934, p.p. 87-92.
XXIII, 1911, p.p. 97-106.
VIII, 1896, p.p. 84-87.
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brii familiei Mocioni2 2 ; Coriolan Brediceanun; Nicolae Tincu Velia 24 ; Aurel
C. Popovici 25 ; Octavian GrJga 26 •
· Problematica referitoare la fiinţa noastră naţională este abordată şi
prin mijlocirea limbajului literar, textele din acaestă sferă ocupînd un
loc important în economia generală a periodicului, cu o diversă reprezentare de genuri. De remarcat densitatea creaţiei literare româneşti (din
ambele laturi ale Carpaţilor) în apariţiile de pînă la 1918, o pondere deosebită avînd versurile din ciclul „Ostaşii noştri" (poezii inspirate de răz
boiul pentru independenţă din 1877) şi din alte volume de Vasile Alecsandri, ori din „Cîntece de vitejie" de George Coşbuc, poezii de inspiraţie istorică scrise de Bolintineanu („Daniel Sihastru", „Muma lui Mihai"
- J 895 p.p 94-95; „Fata de la Cozia" - 1895, p. 128-129); Şt. O. Iosif
(„Visul lui Ştefan cel Mare" - 1906, p. 91; „Doi voinici" - 1905, p. 151)
ori Ion Neniţescu („Voinţa neamului", „Românul băştinaş" - an 1896,
p.p. 98-99). Indemnul lui Andrei Mureşan („Deşteaptă-te române!") a fost
de repetate ori prezent în cei peste 60 de ani de apariţie, ca şi a lui Iosif
Vulcan din versurile aflate sub elocvente titluri: „Încrede-te române!" şi
„Geniul naţiunii" - publicate, nu fără tîlc, încă din primul număr al
C<llendarului (p. 87-89).
În primele trei decenii sînt republicate aici, desigur cu subtext, povestirile lui Creangă evocînd unirea românilor din 1859 - „Moş Ion
Roat~l şi Unirea", „Moş Ioan Roată şi Cuza Vodă" 27 - , două povestiri
sadoveniene („Prînzul" şi ,,ln baterie")2 8, ilustrînd eroismul în războiul
pentru cucerirea independenţei în 1877; ca şi un fragment din „Cîntare
Romfmiei" 29 , de Alecu Russo (alături de un comentariu redacţional cu
referire la aspiraţia lui Bălcescu şi Russo de a-şi vedea neamul unit
într:-o singură ţară). Apar şi poezii manifest, nesemnate, redacţionale
(ex. „{:ătre poporul român" 30 ), cu ton de îmbărbătare pentru apărarea
şi afirmarea fiinţei naţionale, De altfel, în cele 61 de volume îşi găsesc
locql mai toţi marii noştri scriitori (lîngă cei amintiţi deja) de la Eminescu31 („Din cerul albastru", „ţ;a mergea acum . în codru", „Sonet"),
Gr. Alexandrescu, Anton Pann, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, la Elena
Far.'.lgo, Panait Cernea, Aron Cotruş, Ion Pillat, Octavian Goga, ori Demostene Botez, alături de aceştia fiind prezenţi şi bănăţenii: George Că
timă (cel mai prodigios), Victor Vlad Delamarina, G(eorge) B(ăltean),
Mihail Gaşpar, Damian Izverniceanu, G. Gîrda ş.a. Calendarul a fost un
bun receptacol de literatură română, veşti, consemnări şi comentarii de
evenimente preluate din diferite periodice situate în cele mai variate
locuri ale spaţiului populat de români: „L11ceafărul" (Sibiu), „Semănăto
rul ;' (Bucureşti), „Convorbiri literare" (Iaşi), „Gazeta Transilvaniei" (BraşoY), „Ramuri" (Craiova), „Familia" (Oradea), „Neamul Românesc" (Văle~
~3
~~
2

Idem,
Idem,
Idem,
~-; Idem,
:;; Idem,
: 7 Idem,
zs Idem,
<'J Idem,
~ 0 Idem,
31
Idem,

an XIV, 1902, p.p. 100-105.
an XVII, 1905, p.p. 101-102.
an XXII, 1910, p.p. 14-1-147.
an LVI, 1944, p.p; 106-110.
an LI, 1939, p.p. 36-43.
an V, 1893, p.p. 57-61.
an XVII, 1905, p.p. 134-139, respectiv an XVIII, 1906, p.p. 112-114.
an VI, lll94, p.p. 56-59.
an V, 1893, p.p. 77-80.
an XVI, 1904, p.p. 141-144.
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nii de Munte), etc. Intîlnirea acestora, de-a lungul anilor, sub titlul periodicului caransebeşan poartă în sine înţelesurile simbolice ale unităţii spirituale naţionale. In sfîrşit, universul naţional spiritual este contur;it, şi
printr-o bogată paletă de folclor literar românesc, de variată coloratură
tematică şi stilistică, de la „Legenda mănăstirii Argeşului" 32 , ori „Mioriţa"
(o inedită variantă bănăţeană culeasă - din localiattea Brebu-Caraş şi publicată 33 de renumitul folclorist George Cătană), la mişcătoare legende
istorice şi dureroase cîntece de cătănie şi pînă la sprintene cimilituri. Se
alăturară nenumăratele probleme şi bogatul mozaic de aforisme şi învă
ţături extrase din gîndirea lui Cantemir, Haşdeu, Xenopol, Iorga, ori
Solomon, Marc Aureliu, Shakespeare ş.a., ca şi din vechile scripturi.
Valoarea de ansamblu a calendarului caransebeşan creşte prin contribuţia sa la cultivarea limbii române literare, apoi prin amplul registru de
poveţe economice pentru gospodari, prin detaliile informaţionale de ordin
ştiinţific, ori de viaţă meşteşugărească şi comercială a epocii şi nu în
ultimul rînd prin coeficientul de cultivare şi a altor laturi umaniste morale
în formarea personalităţii umane. Deloc neglijabilă este secţiunea şema
tismului, fiind un adevărat tezaur documentar privind încadrarea lăca
şurilor de cult şi a şcolilor cu presonal de specialitate. Numeroasele imetgini foto, devenite documente de mare preţ etc. etc. Desigur, fiecare dintre acestea sînt nişte posibile aspecte (şi ele remarcabile) ce pot fi abordate
detaliat în analiza acestui longeviv periodic. Dar încorporarea şi articularea într-un flux ideatic generos a numeroaselor pagini abordînd, într-o
manieră implicită ori explicit[!, diferite faţete ale fiinţei naţionale româneşti conferă „Calendarului Românului" atribute de interes major, scoţîndu-1, fără tăgadă, din perimetrul unei anodine publicaţii de provincie.
De aceea, putem considera că almanahul nostru este un calitativ eşantion
din activitatea tiparului diecezan, românesc, din Caransebeş, din acest
„centru de veche cultură românească şi de îndîrjită rezistenţă naţională ale
cărui începuturi se concentrează în cetatea romană Tibiscum" 34 după
expresia eruditului dr. Cornel Corneanu.
PETRU CALIN

PAGES DE L'HISTOIRE DE L'IMPRIMERIE ROUMAINE
A CARANSEBEŞ: „CALENDARUL ROMÂNULUI"
(Resume)

Dans cettc etude, on prescnt Ies significations d'ensemble du periodiquc „Calendarul Românului", paru a Caransebeş cntre 1889 et 1949; l'auteur insiste surtout
sur une coordonnee fondamentale du cet almanach, celui qui vise la formation ele
22
33
34

Idem, an XXXV, 1923, p.p. 121-124.
Idem, an XX, HJ08, p.p. 121-129.
Idem, an XLVI, 1934, p. 91.
https://biblioteca-digitala.ro

Calendarul Românului

383

la consicnce nationale, l'affirmation et le renforcement de l'etre national roumain.
Ainsi, l'analyse est faite par le groupemcnt thematique des materiaux contenus dans
Ies 61 numer6s de parution, parmi: des articles evocants Ies ancetres Daces et Romains, ou de faits heroiqucs des precurseurs pour l'integrite territorial et pour la
defense de l'etre national; puis des medaillon des remarcables personnalites de notre
histoire national, comme des richcs materiaux litteraires appartenants aux grands
ecrivains roumains.
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CULTURALE ALE CENTRULUI MINIER
ANINA

Incepînd cu a doua parte a veacului precedent viaţa cultural-artistică
în Caraş-Severin ca o mişcare cu largi dimensiuni de masă
şi cu un accentuat caracter angajat în sens naţional. Reuniunile româneşti de lectură şi cîntări, corurile şi formaţiunile teatrale, bibliotecile publice, tiparniţele ca şi publicaţiile vremii de pe aceste meleaguri şi-au
adus o contribuţie de seamă la propăşirea culturii naţionale, la făurirea
osmozei spirituale a românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor, atît
în deceniile care au premers Marea Unire cît şi în cele următoare. în
acelaşi timp, pe plaiurile caraş-severinene, şi nu numai aici, unde alături
de români s-au aşezat de-a lungul timpului germani, sîrbi, maghiari etc.
se desfăşoară un amplu şi continuu proces de cultivare a limbii şi tradiţiilor naţionalităţilor conlocuitoare. Colaborarea statornică în domeniul
creării valorilor materiale s-a extins, :mm era firesc, şi pe tărîm spiritual,
fapt care a generat condiţii propice pentru afirmarea cultural-artistică a
oamenilor muncii români şi de alte naţionalităţi.
Urmărind liniile de evoluţie valabile pentru întregul ansamblu naţio
nal, cultura din această parte a ţării a îmbrăcat, totuşi, anumite forme
specifice, ceea ce l-a determinat pe Lucian B~aga, bun cunoscător al lucrurilor, să o caracterizeze astfel: „Cultura Banatului e neapărat o cultură
etnografică, anonimă, populară ... Uneori e aşa de înaltă că ia înfăţişarea
neaşteptată şi mai puţin anonimă a culturii intelectuale... Un fapt se
poate deci preciza: cultura Banatului reprezintă barocul etnografiei româse

manifestă

neşti'11.

Vatră a trudei proletare şi totodată bastion al marilor bătălii de clasă
în trecut, Caraş-Severimtl participă la fertilizarea spiritualităţii noastn
cu puternice tradiţii ale artei şi culturii muncitoreşti. Se ştie astfel că
fanfara din Reşiţa activează de pe la mijlocul veacului trecut, biblioteca
metalurgiştilor din aceeaşi localitate datează din anul 1871, iar corul cel dintîi cor muncitoresc - a fiinţat în 18722 • Menţionăm totodată că
prima traducere într-o limbă st.răină (germană) a Luceafărului lui M. Eminescu a fost realizată de mundtorul reşiţean L. V. Fischer, aceasta văzînd
lumina tiparului în publicaţia Romiinische Revue, iniţiată de Cornel Dia1

Lucian Blaga, Barocul etnografiei româneşti, în „Banatul", Anul I, Nr. 1, ianua-

rie 1926, p. 3.
~ Caraş-Severin.

Monografie, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 1981, p. 271.

25 - Banatica, voi. X.
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conovici3. Pe de altă parte, subliniem aportul substanţial al colectivelor
de muncitori, mineri, meseriaşi, caraş-severineni la ctitorirea teatrului din
Oraviţa (1818-1817), unul dintre cele dintîi teatre din ţară şi printre primele zidite cu piatră în sud-estul Europei 4•
In contextul realităţilor spirituale bănăţene - mai sus am consemnat
doar cîteva exemple - se încadraeză şi activitatea societăţilor culturalartistice din Anina, între care Fanfara muncitorească, Reuniunea română
de cîntări, muzică şi lectură, Reuniunea de cîntări Anina, Reuniunea de
cîntări şi lectură a minerilor din Steierdorf-Sigismund, Casinoul muncitorilor din Anina etc. Spaţiul nu ne îngăduie să intrăm în detalii despre
evoluţia fiecărei dintre societăţile cultural-artistice pomenite, de aceea ne
vom fixa doar asupra celor mai reprezentative - Fanfara şi Reuniunea
română de cîntări, muzică şi lectură din Anina, făcînd însă scurte referiri,
în contextul dat, şi la celelalte. Precizăm că societăţile cultural-artistice
din Anina, respectiv Steierdorf, înfiinţate în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea ori la începutul acestui veac, au activat în anumite perioade
paralel, într-o armonioasă conlucrare, în spiritul ideilor înaintate. Această
colaborare este pe deplin dovedită de numeroasele spectacole, de cele mai
diverse genuri, susţinute în comun, de schimbul de dirijori şi, mai ales,
de faptul că în cadrul aceleiaşi formaţii ori societăţi cultural-artistice activau români, germani, maghiari şi de alte naţionalităţi.
Locuitorii Aninei, unde se exploatează cărbune de două veacuri, săr
bătoreau în 1970, cu legitimă mîndrie, centenarul fanfarei, eveniment
marcat de desfăşurarea unor ample festivităţi. Secolul de existenţă al
fanfarei aninene reprezenta atunci, evident, o vîrstă venerabilă, dar începuturile acestei formaţii - aşa cum reiese din unele documente - trebuiesc căutate într-o perioadă anterioară anului 1870. Stă mărturie în acest
sens regulamentul de funcţionare a unui grup muzical cunoscut sub
denumirea de fanfară, care datează din anul 18655 • Acest grup, constituit
la puţul Thinnfeld, era format din 18 membri: un dirijor, trei solişti suflă
tori şi mai mulţi instrumentişti. Regulamentul stabilea drepturile şi îndatoririle membrilor fanfarei, programul de repetiţie, modul de retribuire
a instrumentiştilor etc.
·
Închegarea timpurie a grupului muzical din Anina se află, fără îndoială, în strînsă legătură cu apariţia formelor incipiente de organizare a
clasei muncitoare (case frăţeşti, reuniuni de cîntări, asociaţii de ajutor
reciproc), fenomen care relevă conturarea conştiinţei de clasă a proletariatului6. Din acest punct de vedere mai sus-numitul regulament face
cîteva referiri nu lipsite de interes. Astfel, dacă instrumentele aparţineau
patronilor, membrii fanfarei nu puteau fi decît muncitorii înscrişi în asociaţia minerilor din localitate. Mai mult, asociaţia asigura şi fondurile destinate retribuirii lunare a „muzicanţilor". Regulamentul preciza, totodată,
că deoarece fanfara întrebuinţa instrumentele patronilor, ea trebuia să
cînte în mod gratuit la serbările oficiale, la unele sărbători religioase,
precum şi la diverse ocazii excepţionale, cînd serviciul general o cerea. În
3 I. Popa, V. Zaherea, Despre începuturile fanfarei muncitoreşti din Anina, în
„Acta Musei Napocensis", XV, Cluj-Napoca, 1983, p. 585.
4
I. Crişan, Teatrul din Oraviţa (1818-1967), Reşiţa, 1968, p. 37-38.
5
Arhiva Muzeului Judeţean de Istorie Reşiţa (în continuare: MJIR), dos. Activitatea fanfarei din Anina, f. 22-23.
s I. Popa, V. Zaherea, op. cit., p. 586.
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finalul regulamentului se consemna obligaţia membrilor fanfarei de-a avea
întotdeauna „o comportare model".
ln deceniile şapte şi opt ale secolului precedent în zona Aninei şi-au
desfăşurat activitatea şi alte asociaţii sau grupuri muzicale de genul celui
fondat la puţul Thinnfeld: Asociaţia de tir din. Steierdorf, înfiinţată la 19
iulie 1866, cu 95 de membri, Asociaţia de cîntări bisericeşti, constituită
la 5 iunie 1870 (35 de membri), Cazinoul muncitorilor din Anina (210
membri), Cazinoul funcţionarilor din Steierdorf (21 membri), Cazinoul
funcţionarilor clin Anina (70 membri), Asociaţia Victoria şi Asociaţia umanitară din Steiedorf-Anina (68 membri), ultima urmărind ca prin reprezentaţii teatrale de amatori să obţină fonduri pentru ajutorarea, în funcţie
de împrejurări, a celor nevoiaşi'. Despre unificarea unor grupuri şi mai
ales despre funcţionarea lor legală, în baza unor statute aprobate de autorităţi, nu putem însă vorbi decît începînd cu anul 1870.
După cum rezultă dintr-o adresă a Asociaţiei susţinătorilor fanfarei,
înaintată în 1871 Direcţiei Generale din Viena a STEG, fanfara muncitorilor din Anina funcţiona în deplină legalitate conform ordinului nr.
28885/3104 H din 15 iunie ~870 8 . În această adresă, care atestă existenţa
unei asociaţii de susţinători ai fanfarei muncitorilor anineni, se cerea şi
aprobarea statutelor fanfarei, urmînd ca ea să fie subvenţionată de uzină,
mai ales că se resimţea o criză acută de fonduri băneşti. Fanfara trebuia
să funcţioneze cu atît mai mult „cu cit se ştie că în acest loc de munte
lipseşte orice altă posibilitate de petrecere şi distracţie" 9 • În anexa adresei
sînt prezentate statutele asociaţiei, care vor fi aprobate doar la începutul
anului 1872 10 •
Din preambulul statutelor aflăm că la originea Asociaţiei susţinătorilor
fanfarei din Anina a stat o altă asociaţie, cu caracter muncitoresc, numită
Prietenul muncitorului (Arbeiterfreund), care pe parcurs şi-a epuizat fondurile „pentru susţinerea fanfarei", ceea ce explică şi criza de bani despre
care vorbeam mai înainte. Statutele precizează şi scopul asociaţiei:
„ ... susţinerea unei fanfare bine organizate" care să cînte la diverse
baluri, concerte publice, serbări religioase, înmormîntări, precum şi cu
prilejul „diferitelor serbări ale minelor". Comitetul de conducere al asociaţiei era format din reprezentanţi ai administraţiei minelor şi uzinelor
din Steierdorf-Anina, din muncitori şi alţi angajaţi ai diverselor ramuri
industriale existente în localitate (minerit, siderurgice, construcţii etc.).
Participarea reprezentanţilor administraţiei (patronilor) la conducerea
asociaţiei chiar dacă a avut unele consecinţe nedorite în ceea ce priveşte
libertatea de acţiune a membrilor săi, în majoritate muncitori, nu a putut
strivi spiritul de întrajutorare tovărăşească, de solidaritate proletară.
Astfel, membrii muncitori - deşi aveau o situaţie materială precară contribuiau benevol cu o cotă lunară pentru susţinerea asociaţiei, iar în
caz de dizolvare a acesteia banii adunaţi urmau să se repartizeze fondului
pentru săraci din Steierdof-Anina. Statutele prevedeau, de asemenea, că
dacă la înmormîntări obişnuite sau în alte ocazii fanfara va participa cu
'
7

C-tin Schilde, Historischer, Naturhistorischer und Technischer Almanach der
und Entwicklung der Gemeinde Steierdorf-Anina von 1773-1873, Temesvar, 1873, p. 180-181.
6 Arh. MJIR, dos. cit., p. 180-181.
Entstăhung

9

Ibidem.

to Ibidem,

f. 26-31; I. Popa, V. Zaherea, op. cit., p. 587.
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8 membri, după posibilităţi, la înmormîntarea unor tovarăşi acei.:..
la locul de muncă va cînta întreaga fanfară. Această menţiune, de
vreme ce a fost înscrisă în statutele Asociaţiei susţinătorilor fanfarei, nu
lasă nici~un semn de îndoială asupra frecvenţei gravelor accidente de
muncă din acel timp, urmare directă a nepăsării patronilor pentru sănăta
tea şi viaţa celor pe care îi exploatau, a ritmului inf"mal de lucru impus
de aceştia minerilor anineni din subteran, ca şi celor de la suprafaţă.
In deceniile urmi:itoare fanfara din Anina a continuat să se afirme ca o
forn1aţie muzical-instrumentală muncitorească, alcătuită din reprezentanţi
ai diferitelor naţionalităţi înfrăţite în muncă, luptă şi cînt. Cu prilejul
viguroaselor acţiuni proletare din 1897, cînd mai mulţi mineri anineni au
fost ucişi ori răniţi, fanfara - în ciuda dispoziţiilor emise de autorităţi a participat la înmormîntarea victimelor 11 • Este notabilă, de asemenea,
prezenţa acestei fanfare la înmormîntarea minerilor răpuşi în catastrofa
subterană din 1918 şi mai ales în cea din 7 iunie Hl20, cînd şi-au pierdut
viaţa peste 180 de mineri1 2 •
La începutul secolului nostru, ca şi mai tîrziu, activitatea fanfarei se
face tot mai cunoscută prin participarea activă la manifestaţiile muncitoreşti, ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 Mai. În anii 1903 şi 1904, de
pildă, fanfara s-a aflat în fruntea coloanelor de demonstranţi care scandau Jozinci ca: „Trăiască 1 Mai!", „Trăiască 8 ore de muncă!" etc.13. Avînd
îri vedere caracterul revoluţionar al manifestaţiilor organizate la 1 Mai
patronii, în colaborare cu autorităţile locale, interzic membrilor fanfarei
să mai cînte la asemenea acţiuni, ameninţîndu-i cu arestarea şi concedierea. Aşa se explică faptul că în 1909, la 1 Mai, fanfara nu a cîntat, dar
- lticru demn de reţinut - a fost prezentă la sărbătoarea muncitocel

puţiri

dentaţi

rească14.

In regulamentul din 1909 al Fondului de muzică Anina (constituit pentru a susţine „o orchestră bine organizată şi instruită") era prevăzută
interdicţia de a se întrebuinţa formaţia pentru scopuri care contraveneau
intereselor patronilor, precizîndu-se textual: „Sub nici-o condiţiune nu se
poate întrebuinţa muzica pentru scopuri care stau în contrazicere cu interesele Societăţii" (este vorba de Societatea privilegiată cezaro-crăiască a
căilor ferate de stat austriece n.n.)1 5 , iar ceva mai departe: „Orchestrei
de muzică e cu totul interzis a cînta piese sau a se purta în aşa fel, ca să
fie contrar intereselor Societăţii" 16 • Asemenea prevederi inserate sub presiunea patronilor în regulamentele şi statutele de funcţionare ale unor
grupuri muzicale din Anina sau din alte localităţi nu au fost în măsură
să ridice bariere de netrecut în activitatea acestor formaţii, să oprească
frămîntările, luptele muncitorimii pentru o viaţă mai bună. Regulamentul în discuţie oferă date bogate despre veniturile şi cheltuielile Fondului,
drepturile şi disciplina membrilor, activitatea comitetului conducător, în11
„Flamura", nr. 1786 din 9 august 1970, p. 2. Vezi şi Petru Albu, Referat privind activitatea fanfarei în perieada 1870-1970 (manuscris păstrat în Arh. MJIR).

12

Detalii în

legătură

cu cele

două

catastrofe a se vedea în V. Zaherea, I. Popa,

Despre unele catastrofe miniere din Banat, în „Studii
istorie", III, Caransebeş, 1979, p. 404-405.
13 „Flamura", nr. 1786 din 9 august 1970, p. 2.
14 Apud I. Popa, V. Zaherea, op cit., p. 587.
15 Arh. MJIR, dos. cit., f. 41.
16 Ibidem, f. 47.
·
https://biblioteca-digitala.ro

şi comunicări

de etnograf:e-

Din

tradiţiile

culturale

389

trebuinţarea veniturilor, ţinuta muzicanţilor, menirea adunărilor generale,
despre diverse alte probleme legate nemijlocit de activitatea fanfareL Referitor la ţinută, de pildă, iată ce prevedea regulamentul: „Şeful de orchestră şi muzicanţii poartă la toate producţiunile uniforme; sînt îndato~
raţi a-şi procura uniformele în întregime din al lor, afară de şepci, pot
primi însă pentru uşurarea procurării avans din fondul de muzică. Fiecare muzicant primeşte pentru întreţinerea în bună stare a uniformei sale
un adaus anual de uniformă de 10 coroane" 17 . Sînt clare şi prevederile
(drastice) pentru menţinerea disciplinei în sinul formaţiei: „În ceea ce
priveşte retragerea respectiv destituirea şefului de orchestră şi a muzicanţilor din asociaţia fondului de muzică e hotărîtor acelaşi termen de
înştiinţare prealabil de concedierea ca cel fixat în instrucţiunile personalului uzinelor, respectiv în ordinea de muncă referitoare la termenul de
concediere; la o contravenţie gravă contra disciplinei sau moralei publice,
se poate dispune concedierea imediată ş.a. fără orice indemnizaţie de des~
păgubire. Muzicanţii ... pot fi tot aşa ca şi în munca lor din exploatări,
pedepsiţi cu pedepse în bani; mărimea pedepsei se va fixa de către conducătorul de muzică. în înţelegere cu şeful de orchestră , .. Acei muzicanţi
care repăşesc din orchestră trebuie să părăsească totodată şi serviciul
societăţii, excepţii au loc numai în anumite cazuri îndeosebi demne de
luat în considerare şi despre aceasta va decide preşedintele" 18 . Pesfiinţarea Fondului de muzică putea fi decisă de adunarea generală anuală,
averea urmînd să fie atribuită lăzii frăţeşti locale ori destinată săra
cilor19.
Reorganizarea Fondului de muzică în 1920, în urma constituirii
U.D.R., s-a făcut după principii asemănătoare cel.or înscrise de regulamentul din 1909. Dintr-o informare redactată de conducătorul „muzicii",
datată 8 iulie 1929, aflăm că fondul pomenit .„ca instituţie de muzică se
întreţine în parte de Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa S.A. şi în
parte de angajaţii şi muncitorii ei pentru distracţia acestora fără a se
lucra cu vreun profit ... Angajaţii plătesc o cotizaţie lunară de 20-100 lei,
iar muncitorii cite 10 lei pe lună, din care sumă se acoperă cheltuielile
de .întreţinere a muzicii". Ulterior cotizaţia a fost majorată variind între
20 şi 200 lei, decizia fiind luată de adunarea generală ca urmare a cererii
muzicanţilor de a li se mări salariile 20 • Ca şi înaintea primului război
mondial membri ai Fondului puteau fi numai angajaţii uzinelor şi minelor, respectiv ai U.D.R., alte persoane neavînd acest drept. Fondul de
muzică era condus de un comitet de administraţie, în care figurau şi băr
baţi de încredere aleşi de către muncitorii minelor şi fabricilor din· localitate21.
Fanfara din Anina s-a evidenţiat şi în perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, cînd şi-a etalat potenţialul interpretativ cu prilejul spectacolelor organizate de Reuniunea de cîntări Anina; Reuniunea de cîntări
şi muzică din Anina, Reuniunea de cîntări şi lectură ·a minerilor din
Steierdorf'·Sigismund; Cazinoul muncitorilor clin Anina etc. Astfel, cînd
la 22 ianuarie 1921 Reuniunea de cîntări Anina (ce [lVea drept motto:
17

Ibidem,
Ibidem,
rn Ibidem,
!!O Ibidem,
2 1 Ibidem,

18

f.
f.
f.
f.
f.

46.
47.
47-48.

67 şi 182.
180-181.
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„In armonie şi unitate se află puterea muzicii") a montat un spectacol
muzical-teatral în program figurînd, printre altele, opereta „Zweierlei
Tuch" de Fritz Lorent, partea orchestrală a fost asigurată de fanfara din
Anina, condusă atunci de Peter Dudl. Peste cîţiva ani teatrul de diletanţi
din cadrul aceleiaşi reuniuni, înfiinţată în 1887, a pus în scenă opereta
„Silvia" de I. Kălmăn, fanfara fiind iarăşi prezentă în spectacol. La 20 mai
1923 Cazinoul din Anina a serbat „cu concursul Reuniunii de cîntări Anina,
Reuniunii române de cîntări şi muzică din Anina şi a Reuniunii de cîntări a muncitorilor.-din Anina jubileul de 50 de ani" de la fondare (1873),
fanfara nelipsind, desigur, de la această sărbătoare cultural-artistică din
viaţa minerilor anineni, a tuturor locuitorilor din oraş. Aserţiunea este
valabilă şi pentru manifestarea organizată la 3 octombrie 1928 de Reuniunea de cîntări şi lectură a minerilor din Steierdorf-Sigismund, cînd beneficiile rezultate din susţinerea programului urmau să fie destinate ajutorării unor regiuni calamitate sau, aşa cum textual afirmă un document.
de întreţinere a muzicii". Ulterior cotizaţia a fost majorată variind între
„în favoarea teritoriilor inundate" 22 •
In perioada crizei economice din 1929-1933 au sporit şi dificultăţile
materiale ale societăţilor cultural-artistice ce fiinţau la Anina. Creşterea
numărului muncitorilor concediaţi dintre care mulţi erau susţinători
ori membri activi ai formaţiilor muzicale şi teatrale - , reducerea salariilor au determinat scăderea proporţională a cotizaţiilor ori neachitarea
acestora, ceea ce a însemnat în ultimă instanţă, reducerea sumelor pentru
activitatea cultural-artistică. Astfel, au fost concediaţi, spre a ne limita
la un singur exemplu, 15 componenţi ai fanfarei, unii dintre ei fiind apoi
constrînşi să părăsească localitatea chiar, pentru a căuta de lucru la
Reşiţa şi Doman, fapt ce şi-a pus amprenta în mod negativ asupra prestanţei fanfarei la care ne referim.
In pofida unor asemenea greutăţi şi datorită strădaniilor depuse de
cei interesaţi, activitatea cultural-artistică anineană nu a încetat nici un
moment şi treptat va reintra pe un făgaş ascendent. De altfel, fanfara
- în documentele epocii figurează mai ales sub denumirea de Muzica
minelor Anina - s-a produs cu diverse ocazii chiar în anii crizei economice, cum s-a întîmplat la 31 mai 1931, cînd a fost prezentă la concertul
organizat de Reuniunea de cîntări şi lectură a minerilor din Steierdorf-Sigismund2"J. Concomitent a conlucrat cu formaţii similare din alte localităţi., acordîndu-se atenţia cuvenită şi perfecţionării profesionale a
membrilor săi. In 15 februarie 1931 reprezentantul Muzicii minelor din
Anina a luat parte la adunarea generală a Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor Române din Banat, al cărei preşedinte era Iosif Vulcan şi secretar
Filaret Barbu. Tot atunci s-a ţinut examenul dirijorilor de cor şi al maeş
trilor de fanfare, candidaţii fiind absolvenţi ai cursurilor de pregătire organizate de Conservatorul popular de muzică din Lugoj, sub direcţia lui
Filaret Barbu. Celor reuşiţi la examen li s-au decernat diplome şi certificate de absolvire24.
In legătură cu activitatea fanfarei în perioada crizei trebuiesc puse în
:12
23

2'

Ibtdem, f. 51-58.
Ibidem, f. 96
Ibidem, f. 94.
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în lumină şi preocupările permanente pentru ajutorarea celor rămaşi fără
lucru 25 • De pildă, la solicitarea Comitetului pentru ajutorarea şomerilor
orchestra minelor din Anina a cîntat la spectacolul dat la 26 decembrie
1933 „în favorul şomerilor din localitate", cînd organizatorii - ce au avut
în vedere scopul urmărit - au tipărit intenţionat pe afiş formularea „supraplăţi se vor primi cu mulţumire" 26 • lată şi programul unei asemenea
serbări muncitoreşti, cea din 1 Mai 193627 :
„1. Dimineaţa deşteptarea la ora 5.
2. Plecarea convoiului la ora 8 de la piaţa Steierdorf la Căminul Cultural Anina.
3. Plecarea convoiului de la Căminul Cultural la locul maial (Stehplatz)
de Ja ora 11 pînă la ora 14 pauză.
4. Serbarea cîmpenească de la ora 14 pînă la ora 20.
5. Petrecere de dans la Căminul Muncitoresc (Sighismund) şi la Steierdorf la Cooperativa de consum de la ora 22 pînă la ora 4 dimineaţă.
In caz de ploaie se va ţine serbarea în localităţile sus numite de la ora 15
pînă la ora 19, de la 19 pînă la ora 21 pauză, şi de la ora 21 urmează petrecerea cu dans".
Un factor important care a contribuit fără îndoială la obţinerea unor
frmnoase rezultate a fost întronarea în sînul formaţiilor artistice din Anina
a unei discipline severe, reglementată de norme stricte. Abaterea de la
aceste norme atrăgea ~ancţionarea celor vinovaţi, ce puteau culmina chiar
cu excluderea din formaţie, un asemenea caz înregistrîndu-se în anul 1936,
în culpă fiind unul dintre componenţii fanfarei 28• Pe de altă parte, primirea în formaţiile muzicale se făcea numai în baza unei cereri scrise, prin
care solicitantul se angaja să respecte condiţiile impuse de regulament,
cererea necesitînd avizul favorabil al comitetului de conducere al respec.:.
tivei formaţii29.
După cum s-a mai arătat în rîndurile de faţă, înfiinţarea-Fondului de
muzică U.D.R. Anina, în cadrul căruia funcţiona Muzica Minelor, nu s-a
făcut în scopul realizării de beneficii, bugetele fiind grăitoare în acest
sens30 :
1941
Venituri ·

-

Subvenţii

din partea

societăţii

U.D.R.

Cotizaţiile angajaţilor (funcţionari şi subfuncţionari)
Cotizaţiile muncitorilor

442 OOO lei
442 OOO lei

Cheltuieli

,
:i.~

Ibidem,
Ibidem.
2 ' Ibidem,
211 Ibidem,
2!J Ibidem,
~ 0 Ibidem,

60 OOO lei
32 OOO lei
350 OOO lei

f. 108.

26

f.
f.
f.
f.

146.
147-148.
158.
190-208.
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1943

Venituri
-

Contribuţia Societăţii U.D.R.
Contribuţia Societăţii U.D.R.
Contribuţia funcţionarilor
Contribuţia muncitorilor

pentru

muzică şi lumină

Cheltuieli

60 OOO
300 OOO
70 OOO
640 OOO
1 070 OOO
1 070 OOO

lei
lei
lei
lei
lei
lei

După cum se vede, contribuţia determinantă au avut-o, ca şi în alţi
ani, muncitorii, subvenţiile Uzinelor de Fier şi Domeniilor Reşiţa fiind
destul de reduse. 1n 1943 activitatea Muzicii minelor Anina a constat
din 31 :
Repetiţii de fanfară
29
orchestră
39
"„
jazz
]3
„
teatru
„
serviciu divin
5
Petreceri dansante
1
Reprezentaţii culturale
17
. l9
Concerte de stradă
Ieşiri la solemnităţi
11
lnmormîntări
4
Serviciu divin
4
2·s2
TOTAL:

In 1944 şi 1945 numărul acestor activităţi a scăzut considerabil, desigur şi datorită evenimentelor, fiind de 224 şi respectiv 178 32 •
ln contextul vieţii cultural-artistice aninene, pînă la finele celui de-:il
doilea război mondial, se înscrie şi notabila activitate a Reuniunii române de cîntări, muzică şi lectură din Anina, ce a fost înfiinţată la 16 ianuarie 1920, în prezenţa a 14 fondatori. Iniţiatorul acţiunii şi totodată
primul preşedinte al Reuniunii a fost Petru Manciu, funcţionar la întreprinderile din Anina, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia. Numărul membrilor ei a sporit, astfel că la 31 noiembrie 1928
Reuniunea număra - conform unei publicaţii a vremii - 71 membri
fondatori, 20 membri donatori, un membru onorific, 77 membri activi şi
124 membri ajutători. în comitetul de conducere au figurat de-a lungul
anilor, între alţii, inginerii Vasile Poporan, Gheorghe Palade, Nicolae
Popescu, Gheorghe Onciu, muncitorii Ioan Ilana, Petru Perian, Constiintin Drăgan, Toma Zaherea şi Ioan Bălan33 •
Reuniunea română de cîntări, muzică şi lechiră din Anina, societate
31

32

Ibidem, f. 209.
Ibidem, f. 215-223.

33 Numărul membrilor activi a oscilat de-a lungul vremii, astfel că în 1933 se
cifra la doar 44 (Filiala Arhivelor Statului Timiş - în continuare: F.A.S. 'rimiş -,
fond U.D.R. - Direcţia minelor, dos. 19/1933, f. 1-3; Almanahul Banatului pe, anul
1930, p. 141-142).
.
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cu .caracter cultural-educativ pronunţat, a dispus de un local propriu bine
mobilat, aflat în Căminul cultural din localitate, aşa-zisul Casino muncitoresc. La 2 septembrie 1934 s-a făcut „cu mare fast inaugurarea noului
cămin al muncitorilor din Steierdorf-Anina", clădirea fiind ridicată prin
contribuţia celor peste 1 490 lucrători de la întreprinderile din localitatea
menţionată 34 •

In 1930 corul Reuniunii române de cîntări, muzică şi lectură număra
60 de persoane (40 bărbaţi şi 20 femei), el activînd fie sub forma unui cor
mixt, fie numai bărbătesc şi avea la dispoziţie 70 de partituri diferite,
cifră ilustrativă pentru bogăţia şi diversitatea repertoriului. De altfel,
pînă în acel an corul a susţinut zece concerte, patru reprezentaţii ale operetei „Crai Nou" de Ciprian Porumbescu (Anina: 23 mai, 13 iunie 1926,
9 mai 1928; Oraviţa: 31 iunie 1926) şi două reprezentaţii ale creaţiei lui
Tiberiu Brediceanu - „La şezătoare" (Anina: 16 iulie 1927 şi 14 ianuarie
1928) 35 • ln afară de aceste apariţii „încununate de un deosebit succes
moral şi material", corul Reuniunii a luat parte la diferite serbări naţio
nale, festivităţi muncitoreşti şi festivaluri organizate de societăţi similare16.
in decursul anilor s-au perindat, firesc, la conducerea corului mai
mulţi dirijori, printre care directorul şcolar B. Lehecska, Ioan Ştefan şi
inginerul Vincent Stoicovici. De fapt Ioan Ştefan a funcţionat ca dirijor
al corului· Reuniunii române de cîntări, muzică şi lectură din Anina în
mai multe rînduri37.
Referitor la succesul material precizăm că în anul 1930 bilanţul reuniunii în cauză s-a soldat cu un venit de 63 266 lei, ceea ce dovedeşte şi
o evidentă eficienţă financiară, nu mimai culturală. Venituri însemnate
s-au obţinut în montarea unor spectacole ca de pildă cu opereta „La şe
zătoare", prezentată la 16 iulie 1927, cînd s-a realizat suma de 21 065 lei,
pentru ca la 14 ianuarie 1928, cu aceeaşi operetă, să se adune suma de
17 845 lei. Este adevărat însă că şi cheltuielile pentru punerea în scenă
a spectacolelor erau mari 38 • Realizările materiale explică, în parte, de ce
Reuniunea română de cîntări, muzică şi lectură din Anina a reuşit s·ă-şi
formeze treptat o valoroasă bibliotecă ce avea în evidenţă peste 2 OOO volume, accentul punîndu-se desigur pe cartea românească. Este adevărat,
însă, că la fondarea bibliotecii şi la îmbogăţirea fondului de carte şi-au
adus contribuţia personalităţi de primă mărime a vieţii spirituale româneşti, ca savantul Nicolae Iorga, ori animatori de nădejde ai culturii bă
năţene ca R. S. Molin, Iancu Conciatu şi dr. Nicolae Belu, cel din urmă
fiind la, un moment dat chiar preşedintele Reuniunii române de cîntări,
muzică. şi lectură din Anina. Sprijin i-au acordat, de asemenea, Asociaţia
culturală din Banat, biblioteca din Turnu Severin, U.D.R. şi chiar Ministerul Muncii3 9 • Remarcăm şi preocuparea constantă a factorilor de conducere ai Reuniunii de sporire a numărului de cărţi deţinute de biblia34 Raport către al VIl-lea Congres al Uniunii Muncitorilor din Industria Minieră
din Românfo; Bucureşti, 1936, p. 48 şi 56.
· ·
·
3
~ Opereta „Crai Nou" a fost prezentată publicului din Anina
(Cf. F.A.S. Timiş, fond cit., dos. 20/1927, f. 4, 9 .şi 29).
36
Almanahul Banatului pe anul 1930, p. 141.
:n Ibidem. ~
3H F.A.S. Timiş, fond. cit„ dos .. 20/1927, f. 4'i;i 7.
38 Almanahul Banatului pe anul 1930, p. 141.
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teca acesteia. De exemplu, în 1925 s-au comandat într-o singură tranşă
81 de cărţi, între autorii lor fiind scriitorii Mihail Sadoveanu, Ion Slavici,
Alexandru Vlahuţă ori istorici ca Nicolae Iorga şi Dimitrie Onciu40• în
depozitul de carte al bibliotecii intrau regulat diverse ziare şi reviste la
care ·era abonată Reuniunea română de cîntări, muzică şi lectură din
Anina, între care pomenim: „Universul<', „Viaţa Românească", „Curentul", „Veselia", „Ziarul Călătorilor", „Opinia Noastră", „Cele 3 Crişuri";
„România Ilustrată", „Natura", „Ţara Noastră", „Graiul românesc", „Albina", „Invăţătorul Meseriilor<', „Tribuna Banatului<', „România Eroică",
„Revista pentru toţi<' ş.a.41
ln decursul deceniului patru Reuniunea română de cîntări, muzică şi
lectură a desfăşurat o continuă şi fructuoasă activitate, programele sale
vizînd educarea culturală, patriotică şi profesională a locuitorilor Aninei,
dintre care mulţi erau muncitori. Astfel, a organizat sistematic sărbăto
rirea unor evenimente majore ale devenirii istorice româneşti, cum ar fi
Unirea Principatelor ori Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Asemenea
serbări s-au ţinut la Anina, spre exemplu, la 24 ianuarie 1930, în 1931,
la 1 Decembrie 1937 42 • Referitor la educaţie profesională consemnăm şti
rea publicată în anul 1935 de ziarul reşiţean „Naţiunea": .. B.euniunea română de cîntări, muzică şi lectură din Anina a aranjat Miercuri 9 Ianuarie a.c. o frumoasă şezătoare culturală, la care au luat parte toţi intelectualii şi un număr de muncitori. Dl. Jurca, medicul spitalului, a ţinut
o interesantă şi instructivă conferinţă despre „Igiena industrială şi accidentele de muncă" cu interesante consideraţii asupra situaţiei accidentelor la minele de cărbuni Anina. A urmat apoi un program muzical, sub
condncerea D-lui major Zentner" 43 •
Legăturile cu celelalte reuniuni surori au fost constante, ele concretizîndu-se în participarea comună la diferite manifestări cultural-artistice.
Spre exemplu, la 7 august 1938 Reuniunea română de cîntări, muzică şi
lectură din Anina a participat alături de Reuniunea de cîntări şi lectură a minerilor din Steierdorf-Sigismund, Corul bărbătesc Steierdorf,
Reuniunea de cîntări Anina, Reuniunea de muzică şi cintări a muncitorilor Steierdorf, Reuniunea de cintări Reşiţa, Reuniunea de cîntări şi muzică Oraviţa şi „Quartetul de fier" din Reşiţa la Festivalul anual al sectorului de munte al F.C.G.B., care s-a desfăşurat după următorul program44:
„La orele

730_330

"„
„
„
„
„
4

9
10
1Q30
1130
13
1530

Intîmpinarea oaspeţilor înaintea localului reuniunei, ospătăria D-nei Ana Graf
Serviciul divin în curtea bisericii din Sigismund
Plecarea la locul festival fără muzică (locul maial)
Repetiţia corurilor pentru cîntece obligatorie (sic!)
Şedinţa festivă 1937-1938
Masa comună
Inceperea concertului festival, prin coruri şi muzica orchestrei minerilor, pînă la orele 1930

° F.A.S.

41

42

Timiş, fond. cit., dos. 16/1925, f. 23-28 şi 36.
Ibidem, dos. 16/1930, f. 116; Almanahul Banatului pe anul 1930, p. 142.
F.A.S. Timiş, fond cit., dos. 16/1930, f. 41 şi dos. 20/1927, f. 18 şi 32.

43 · „Naţiunea",
44 Arh. MJIR,

Anul II, Nr. 3, 21 ianuarie 1935, p. 4.
dos. cit., f. 159.
https://biblioteca-digitala.ro

Din

tradiţiile

culturale

395

~~~~~~~~~~~~

21

"

Dans în localul reuniunei

pînă

la ora 4 dimi-

neaţa".

Organizarea unor asemenea festivaluri, ca şi a altor manifestări muzical-teatrale, ne oferă o imagine veridică asupra efervescenţei culturale din zona Aninei în perioada interbelică. De altfel, aici a funcţionat
şi un Cazino al suboficianţilor, care avea drept scop „ca prin procurarea de lectură corespunzătoare, aranjarea de petreceri, joc şah şi biliard
să promoveze viaţa intelectuală şi dezvoltarea culturală a membrilor
săi" 45 • ln afară de suboficianţii Uzinelor de Fier şi Domeniilor Reşiţa
membri ai cazinoului puteau fi oficianţi, împiegaţi, „cît şi persoane comerciale şi industriale", toţi avînd obligaţia să plătească o cotizaţie pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare. Regulamentul cazinoului
a fost întocmit la Anina, la 21 decembrie 1924 fiind înregistrat la Tribunalt1l judeţean în 1925 46.
Reuniunea română de cîntări, muzică şi lectură din Anina, împreună
cu reuniunile surori ori cu fanfara şi cazinourile au contribuit la realizarea educaţiei estetice a muncitorilor prin intermediul literaturii, muzicii ori a altor spectacole scenice, avînd toate un loc bine definit în peisajul vieţii cultural-artistice a sud-vestului ţării.
V. M. ZABERCA
I. POPA

KULTURTRADITIONEN DES BERGORTES ANINA
(Zusammenfassung)

Die Tătigkeit der kiinstlerischen und kulturellen Gesellschaften aus Anina der Werkskapelle, des Rumănischen Gesang - und Lesevereins, des Arbeiterkasinos
etc. - wurde von der allgemeinen geistigen Atmosphăre des Banats geprăgt. Die
Verfasser des Aufsatzes beschăftigen sich insbesonders mit der Werkskapelle und
dem Rumănischen Gesang- und Leseverein (die reprăsentativsten Vereine), haben
aber auch kurze Bemerkungen iiber die andere Vereine gemacht.
Die Gesangsvereine, die Kapelle und die Kasinos trugen zur asthetischen und
patriotischen Erziehung der Arbeiter sowie der anderen Einwohner Aninas bei.
Sie hatten eine bestimmte Rolle im kilnstlerischen Leben aus dem Sud-Westen
des Landes.

Timiş, fond.

43

F.A.S.

46

lbidem.

cit., dos. 16/1925, f. 112-119.
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CONSIDERAŢII

ASUPRA ŞOMAJULUI LA UZINELE
DE FIER ŞI DOMENIILE DIN REŞIŢA
(1929~1933)
.

Criza economică mondială dintre anii 1929-1933 s-a manifestat, aşa
cum se ştie, pe arii geografice dintre cele mai largi, afectînd puternic
toate sferele de activitate. Producţia industrială a lumii, după unele statistici, scade în această perioadă cu cca 370/o (în unele ţări procentul era
şi mai ridicat), comerţul s-a redus cu 2/3, iar finanţele publice au fost
dezorganizate 1 • în România criza a atins punctul culminant în anul 1932,
dnd valoarea producţiei miniere reprezenta doar 470;0 faţă de 1928, a celei prelucrătoare - 53,40/0 , iar a celei agricole 44,l0/0 2 •
1n condiţiile în care un mare număr de întreprinderi şi-au închis porţile, şomajul a luat proporţii fără precedent, agravînd situaţia maselor
muncitoare. Imagini dintre cele mai edificatoare, în acest sens, oferă oraşele cu prăvălii şi întreprinderi închise, cu numeroşi muncitori şi funcţionari concediaţi, ca şi satele ţării cu ţărani năpăstuiţi, îndatoraţi şi
sărăciţi3.

Asa cum rezultă din statisticile oficiale în industria carboniferă, de
mine;euri şi în cariere, faţă de anul 1928, în 1930 erau cu 6 717 mai
puţine persoane angajate, în 1931 cu 14 316, în 1932 - cu 17 322, iar
în 1933 - cu 19 469 mai puţine 4 • în industria extractivă de petrol numă
rul şomerilor în 1928 era de 2 167, în 1932 ridicîndu-se la 15 838, iar în
industria mare prelucrătoare atinge, în 1932, cifra de 54 349 5 •
Detaşamentul muncitorilor industriali rămaşi fără lucru este completat de numărul mare al funcţionarilor şi intelectualilor şomeri, ca şi a celor proveniţi din rîndurile muncitorilor agricoli. După unele aprecieri, în
România existau în anul 1932 cca 300 OOO şomeri 6 •
La U.D.R. (Societatea Anonimă Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa),
societate al cărei capital reprezenta un sfert din capitalul investit în industria metalurgică, criza şi-a făcut simţită prezenţa încă din anul 1928,
1 Situaţia

clasei muncitoare din România. 1914-1944, (sub

dr. N.N. Constantinescu),
2
3
4

5
6

m:că,

Bucureşti,

redacţia

Prof. univ.

1966, p. 221.

Ibidem.
Vestul, din 9 februarie 1932.
Situaţia clasei muncitoare . .. , p. 243.
Ibidem, p. 244-245.
N. N. Matheescu, Problema şomajului în România, în Independenţa
februarie 1936, p. 86.
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Fig. 1. Locomotive stocate la u zinele

reşiţ e ne

din cauza lipsei de comenzi.

manifestîndu-se prin restrîngerea activităţii productive şi creşterea nude şomeri.
In anii 1928-1929, de pildă, la minele Ocna de Fier şi Dognecea s-a
introdus săptămîna de lucru incompletă de 4-5 zile. Drept urmare, dacă
în anul 1926 în minele de fier s-a lucrat 302 zile, în 1928 s-a lucrat 211
zile, iar în 1929 doar 202 zile 7 • La minele de cărbuni din Anina, iniţial
au fost reduse cîte şase zile pe lună, apoi cîte 12 zile lunar pentru fiecare
muncitor 8•
In lunile ianuarie şi februarie 1930 oţelăria, la minoarele şi turn ă tori a
din Reşiţa au lucrat 24 zile 9• în aprilie, acelaşi an. turnători a a activat
23 zile 10 • Producţia furnalului înalt, în luna ianuarie 1930. era de 4 880
tone, în aprilie 4 281,4 tone, iar în octombrie scade la 3 910,7 tone 11 •
Situaţia se agravează în anii următori, cînd gradul de solicitare a capacităţilor de producţie scade neîncetat. Este îndeobşte cunoscut faptul
că la Reşiţa, în 1931, din cele 7 cuptoare existente funcţiona doar unul,
iar în 1932 furnalele reşiţene îşi încetează activitatea.
Datele statistice nu lasă nici un dubiu asupra faptului că reducerea
producţiei a vizat îndeosebi principalele sectoare de activitate de la
U.D.R. Astfel, în 1929, producţia de fontă a U.D.R.-ului a .fost de 53 857 t;
în 1931 a scăzut la 25 334 t, pentru ca în 1932 să fie doar de 8 043 t1 2 • În
mărului

L. Bathory, Evoluţia industriei miniere d~n Banat între anii 1919-1929, în
Reşiţa, 1973, p. 284-285.
·
~ Wilhelm Slovig, Kurzer Umriss der Geschichte von Steierdorf-Anina, Sibiu,
1940, p . 67.
9
Arhiva Muzeului Judeţean de Istorie din Reşiţa, nr. inv. 211, 214 (în continuare Arh. MJIR).
10
Ibidem, nr. inv. 213.
11
Ibidem, nr. inv. 213, 214, 215.
1
~ 200 de ani de construcţii de maşini la Reşiţa (1771-1971), vol. I, Reşiţa, 1971,
p. 99.
7

Banatica, II,
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de oţel s-a redus de la 137 482 t la 72 749 t13.
Cuptoarele Martin de la Reşiţa dădeau, în 1929, o producţie de
134 002 t, această scăzînd în 1932 la 67 097 t 14. Se reduce, de asemenea,
producţia de laminate 15, deşi în anii 1928-1930 au fost puse în funcţiune
încă două laminoare, ambele cu o capacitate productivă de 30 OOO t1°.
La Reşiţa, încă în anul 1928, au fost înregistraţi 1 243 şomeri. In luna
februarie 1929 sînt concediaţi 200 muncitori de Fabrica de locomotive,
iar în aprilie, acelaşi an, sînt daţi afară din întreprinderile şi de domeniile aparţinătoare Societăţii U.D.R. alţi 2 OOO de lucrători 17 •
Şomajul total era însoţit de cel parţial. Astfel, în anul 1930, din cei
6 884 muncitori reşiţeni cit mai lucrau (faţă de 7 554 în 1928), 300;0 activau 1-2 zile pe săptămînă, 200;0 cite 3 zile, 100/o cite 4 zile, iar restul
peste 4 zile săptămînal1s.
1n cursul anilor 1930-1931 au fost concediaţi numeroşi muncitori la
Anina, Sasca Montană, Moldova Nouă etc. 19 Ziarul „Deşteptarea(' consemna situaţia grea a şomerilor din Reşiţa, „cari şi azi după ani şi luni
de zile stau fără lucru, trăind în cea mai neagră mizerie" 20 •
Unele rapoarte oficiale apreciază că în 1931 la U.D.R. au fost sistate
„aproape toate lucrările", cea mai mare parte a muncitorilor şomează,
iar mizeria şi sărăcia este caracteristică unor centre industriale ca: Reşiţa, Anina, Moldova Nouă 21 .
In 1932, anul cînd criza atinge apogeul, numărul şomerilor creşte
vertiginos. La un moment dat la Anina şomau peste 1 OOO muncitori; la
Reşiţa erau cca 3 OOO şomeri; pe domeniile U.D.R.-ului şomînd alţi 4 034
şomeri, ceea ce reprezintă aproape 500/& din numărul muncitorilor angajaţi în 1928 22 . Deplîngînd soarta celor rămaşi fără lucru, ziarul „Deştep
tarea(' arăta că numeroşi „directori şi paradirectori, inspectori şi ingineri"
de la uzinele reşiţene ameninţau să depăşească numărul muncitorilor ră
maşi în producţie23.
O categorie aparte în cadrul detaşamentului de şomeri de la U.D.R.
o constituia tineretul. Sute şi sute de tineri, în deplinătatea capacităţii de
muncă, dornici „de a-şi făuri viitorul" au fost profund afectaţi de şomaj24.
Numeroşi erau tinerii încorporaţi, care după satisfacerea stagiului militar
nu mai erau primiţi la lucru. Astfel, în această situaţie s-au aflat doar
la Reşiţa 50 de tineri în 1931 şi peste 100 în 1932, care „îndură mizerie
aceeaşi perioadă producţia

13
14
15
lti

17

p. 138.

Două secole de siderurgie la Reşiţa, Reşiţa, 1971, p. 85.

Arh. MJIR, nr. inv. 1158.

200 de ani de construcţii de maşini . .. , p. 101.
Reşiţa .. Istorie şi contemporaneitate, Reşiţa, 1971, p. 66.

Ecaterina Cimponeriu, Reşiţa luptătoare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965,

18

Reşiţa. Istorie şi contemporaneitate, p. 98.
Ion Popa, Aspecte ale şomajului în zona industrială din sudul Banatului
(1929-1933), în Banatica, III, Reşiţa, 1975, p. 272-273.
~ 0 Deşteptarea, Anul II, nr. 58 din 23 mai 1931.
21
Arhivele Statului Caransebeş, fond Prefectura judeţului Caraş dosar 17 /1932
f. 45, 51 (în continuare Arh. St. Caransebeş).
'
'
~ 2 Ecaterina Cimponeriu, op. cit., p. 138.
23
Deşteptarea; Anul III, nr. 113 din 19 iunie 1932.
19

2
'

Ibidem.
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numai pentru că şi-au ficu t datoria faţă de ţară şi au respectat legile în
vigoare" 25 •
Deosebit de grave au fost consecinţele şomajului în rîndurile intelectualilor şi funcţionarilor. Încă în primăvara anului 1930, a stîrnit îngrijorare la Reşiţa concedierea unui mare număr de ingineri, funcţionari
etc. din birouri şi ateliere. Toţi aceştia, împreună cu familiile lor, fără
a avea vreo şansă de încadrare, „au pornit să-şi caute aiurea existenţa" 26 •
Societatea U.D.R„ ca şi organele de stat din fostul judeţ Caraş, au
adoptat unele măsuri în vederea ameliorării şomajului, fără ca acestea
să aibă o eficienţă deosebită . S-au creat comitete locale de ajutorare a şo 
merilor, dar fondurile alocate erau reduse. Au fost acordate, de asemenea,
ajutoare sub formă de alimente, s-au creat noi locuri de muncă , şi s-au
fixat taxe pe biletele de spectacole în vederea sprijinirii şomerilor cu
mici sume de bani 2 7 • Într-o moţiune a muncitorilor din Anina, adoptată
la 13 noiembrie 1932, se arată că ajutorarea şomerilor se realizează de
fapt prin sacrificiile muncitorilor şi funcţionarilor angajaţi, chiar în condiţiile în care salariile lor erau diminuate 28 •
Lipsiţi de perspectiva angajării, numeroşi şomeri de la U.D.R. se hotărăsc să părăsea scă ţara în căutarea unui loc de muncă peste hotare.
Astfel, unii dintre minerii care şomau la Anina, Sasca, Secu, Moldova
Nouă optează pentru plecarea în Iugoslavia, Franţa etc. Oricum, speranţele muncitorilor concediaţi de la U.D.R. de . a-şi ameliora situaţia . în
străinătate nu s-au împlinit, mulţi dintre ei, în condiţiile în care întreaga
lume era bîntuită de criză, fiind siliţi la puţină vreme de la plecare să
se repatrieze29 •
Exploatarea maselor de şomeri a stîrnit în rîndurile acestora vii
nemulţumiri, proteste dintre cele mai energice. Talazul revoluţionar a gă Arh. St. Cara n sebeş, fond Prefectura judeţului Caraş, dosar 80/1932, f. 1.
Anul I, nr. 4 din 4 mai 1930.
n Ion Popa , art. cit„ p. 273-274.
28 Arh. St. Caran sebeş , fond Prefectura judeţului Caraş, dosar 82/1932, f. 1.
w Vezi în acest sen s : Ion Popa, A sp ecte ale emigrării şom eri lor cărăşeni în
primii ani ai crizei economice (1929-1931), în Crisia, VI, Oradea, 1976, p. 277.:._231.
25

~u D eşteptarea,
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şomerii şi muncitorii activi de la U.D.R. în prima linie a
condiţii mai bune de muncă şi viaţă 3 0 .
Astfel, în vara anului 1929, la Secu31 şi la Anina 32 au loc

luptei pen-

ample made protest împotriva concedierilor. în martie 1930, în faţa
porţii principale a uzinei reşiţene se adună sute de şomeri revendicînd
primîrea lor la lucru. Această acţiune este urmată de o adunare a peste
3 OOO de angajaţi de la U.D.R., care se pronunţă deschis pentru începerea
unei greve generale în veder ea încetării concedierilor, reîncadrării celor
concediaţi etc.33,
ln cursul anului 1931, la Reşiţa au loc alte numeroase întruniri şi
greve, ca cele de la turnătorie şi secţia modelărie, cu prilejul cărora s-a
cerut să se pun ă capăt concedierilor. A fost convocat ă apoi o adunare
extraordinară a sindicatului met~lurgist din Reşiţa, .l a care elementele
combative din rîndurile bărbaţilor de încredere au protestat împotriva
concedierilor. După cum constata siguranţa din Reşiţa, cu această ocazie
s-a dezbătut „prima dată şi cu mai multă vehemenţă vechile deziderate
ale -muncitorilor, concedierile puse în aplicare de către Direcţiunea U.D.R.
după un plan sistematic"34 •
1n anii următori au loc noi manifestări de protest împotriva şomaju
lui , între acestea remar cîndu-se cea de la Reşiţa, din hma noiembrie 1932,
la care peste 2 OOO de p articipa nţi, şo meri ş i muncitori activi, s-au pronunţat cu fermitate pentru acordarea de ajutoare celor concediaţi. 35 .
nifestări

~ 0 Idem, A specte ale şomajului n zona industrială din sudul Banatului . . . ,
p . 274-276.
31
Arbeiter Zeitung, din 17 iulie 1929.
:o'J Minerul, din 1 septembrie 1929.
33
Ioan Munteanu, Aspecte privind situaţia şi lupta maselor muncitoare din
Ba n~t în anii crizei economice, în T ibiscus, Timişoara, 1970, p . 108.
a• 200 de ani de cons trucţii de ma şini . . . , p . 226.
3
~ Ioan Munteanu, art. cit., p. 109.

26

~

Banatica, voi. X.
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Este revelatoare în acest sens şi moţiunea minerilor anineni în care
statul este acuzat că nu a alocat decit 36 milioane lei pentru ajutorarea
şomerilor, în timp ce organizaţiile muncitoreşti au dat, în acest scop,
peste 70 milioane lei. Se arată, totodată, că proiectul de lege privind
crearea unui fond de şomaj din taxele comunale, votate de Cameră, a fost
respins în Senat. In consecinţă, „muncitorimea luptă mai departe cu
energie pentru ajutorarea şi combaterea şomajului". In final, moţiunea
prezintă o serie de măsuri menite să combată şomajul: stabilirea timpului de lucru la 40 ore/săptămînă, deschiderea unor lucrări de utilitate
publică, interzicerea muncii cu militarii în ateliere, fabrici, şantiere de
construcţii, reducerea vîrstei de scoatere la pensie a salariaţilor şi degrevarea cîmpului muncii de oameni bătrîni, care au dreptul la odihnă, prelungirea şcolarităţii pînă la 16 ani şi interzicerea folosirii copiilor în activitatea productivă sub această vîrstă etc. 36 •
Acţiunile revoluţionare ale şomerilor de la U.D.R., sprijiniţi de mun-:
citorii activi, reprezintă o pildă de luptă şi solidaritate proletară, se integrează în ansamblul marilor bătălii purtate de muncitorimea din ţara
noastră împotriva nedreptăţii şi exploatării.
ION POPA

BETRACHTUNGEN OBER DIE ARBEITSLOSIGKEIT BEI DEN
EISENWERKEN UND DOMĂNEN RESCHITZA (1929-1933)
(Zusammenfassung)

Im vorliegendem Aufsatz bringt der Verfasser neue Informationen ilber. den
Verlauf der Arbeitslosigkeit in den U.D.R.-Werken wăhrend der Wirtschaftskrise
von 1929-1933.
·
Uberzeugende Argumente heben die dramatische Lage der Arbeitslosen aus
dem Siiden des Banat's hervor, ihre Noten, und ihre Armut, die Tatsache dass sie
von ihren Arbeitspliitzen mit Gewalt ohne einen Lebensunterhalt entlassen worden
sind.
Gleichzeitig wird der revolutionăre Kampfsinn der U.D.R.-Arbeitslosen hcrvorgehoben. ihr Kampf bildet einen Teii der wăhrend der Krisejahre, gefiihrten grossen Klassenkămpfen.

38

Arh. St.

Caransebeş,

fond Prefectura

judeţului Caraş,
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dosar 82/1932, f. 1-2.

DOCUMENTE PRIVIND CONTRIBUŢIA ARMATEI ROMANE
DIN BANAT IN RAZBOIUL ANTIHITLERIST,
IN OCTOMBRIE 1944 (II)

In această a doua parte a lucrării1 se continuă prezentarea unor documente (extrase) emanînd din diverse Jurnale de operaţii (J.O.) ale unor
Mari Unităţi şi ale unor unităţi ale Armatei Române din ziua de 3 octombrie 1944, fiind reflectată activitatea desfăşurată în partea de sud-vest a
ţării, pentru îndeplinirea operativă a misiunilor încredinţate.
Sînt grupate extrase provenind din categoria Jurnalelor de operaţii,
de la diferite nivele de comandă şi de execuţie, pentru a se forma o imagine cit mai cuprinzătoare şi clară, cu detaherile aferente, asupra activită
ţilor pe care le-au desfăşurat aceste M.U. şi unităţi, în ziua de 3 octombrie 1944, pentru ducerea Ja îndeplinire a ordinelor primite.
Astfel sînt supuse atenţiei extrase din: J.O. al Comandamentului Armatei 1 Române, a Corpurilor 4 şi 7 de Armată, a unor divizii de infanterie
(D. 2 I.; D. 4 I.; D. 5 I., D. 14 I., D. 15 I., D. 19 I.), a Diviziei 9 Cavalerie,
a Brigăzii 19 Infanterie, a unor regimente de infanterie (R. 94 I., R. 95 I.,
R. 96 I., R. 26 D., R. 6 V.), a unor regimente de artilerie (R. 9 A., R. 42 A.),
precum şi regimentul 13 Călăraşi.
Este relevantă capacitatea de comandă şi de execuţie cu operativitate
a diferitelor ordine primite.
Din aceste consemnări concise şi cu exactitatea proprie Jurnalelor de
operaţii, se remarcă promptitudinea şi hotărîrea fermă de a se îndeplini
la timp şi în bune condiţiuni a ordinelor primite.
.
Reţine atenţia că în extrasul provenind din J.O. al Comandamentului
Armatei 1 Române din 3 octombrie 1944, este redată situaţia frontului în
zonă în dimineaţa zilei, precum şi dispunerea trupelor acestora 2 •
In J.O. al Corpului 7 Armată român este consemnată 'vizita efectuată
în 3 octombrie 1944, orele 18, la Punctul de Comandă, a Comandamentului Armatei 46 Sovietice, General Slemin, hotărîndu-se ,,de acord cu
comandantul nostru, viitoarea zonă şi misiune a C. 7 A" 3•
1
Valeriu A. Giuran, Documente privind contribuţia armatei române din Banat
în ~dzboiul antihitlerist, în octombrie 1944. 1-2 octombrie (I), în „Banatica", IX,
Re~1ţa, 1987, p~ 467-476.
2 Istoria militară a poporului român. Culegere de lecţii (coordonatori de ediţie:

col. Petre Ilic, col. Mihai Inoan). -

Bucureşti:

Ed.

Militară,

Cupşa.

.1979.

Gen~ra,l.

mr. Ion

Armata română pe frontul antihitlerist (studiu operativ-tactic). -~ Ş:uc:ureşti:
Ed. Miliară, 1973. General !oct. (r.) Ion Şuta. Dimensiunea istorică ci prlmei nperaţii
a romdnilor in războiul antihitlerist. - Timişoara: Ed. Facla. 1985. Col. Gheorghe
Romanescu; col. Leonida Loghln. Cronica participării armatei române la războiul
antihitlerist. - Bucureşti: Ed. Militară, 1971.
..
3
Arhiva Ministerului Apărdrii Naţionale, fond 1, dos. nr. 228, f. i5-i7.
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Corpul 4 Armată român menţionează în J.O. la 3 octombrie 1944, Ordinul M.St.M., Nr. 680 836/1944, care dispune accelerarea „operaţiunilor de
vărsare a armamentului, cailor, căruţelor, materialelor, etc." de la D. 5 I.,
şi D. 15 I., la D. 2 I." 4 • De asemeni s-a mai consemnat că în după amiaza
zilei comandantul C. 4 A., s-a întors de la Bucureşti 5 •
Se remarcă faptul că în cadrul unităţilor (regimentelor), concomitent
cu diversele activităţi îndeplinite, în funcţie de disponibilul de timp s-a
continuat procesul de instruire pentru luptă al militarilor6 •
ln J.O. din 3 octombrie 1944 a R. 96 I., s-a mai consemnat: ( ... ). „Tot
în această zi s-a continuat cu lucrările de organizarea terenului cu cetă
ţenii din sat şi s-a lucrat în mod intens la construcţia podului de peste
canalul Bîrzava" 7 •
Prin acest set de documente, segment limitat, dar care redă activită
ţile desfăşurate la 3 octombrie 1944 de un important potenţial militar, se
ataşează încă o componentă la o viitoare CRONICĂ DOCUMENTARA

PRIVIND CONTRIBUTIA ARMATEI ROMANE DIN BANAT IN RĂZ
BOIUL A.NTIHITLERST, lucrare de cert interes şi de stringentă necesitate.
VALERIU A. GIURAN

ANEXA

I
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL COMANDAMENTULUI
ARMATEI 1 ROMÂNE, DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 octombrie 1944

I. SITUAŢIA lN DIMINEAŢA ZILEI:
I. Trupele amice
a) C(or'pul de) Cav(alerie): în apărare pe Crişul Negru în vechiul dispozitiv.
b) C(orpul) 7 A(rmatd): în apărare pe Timiş şi pe linia Rudna-Partoş-Denta.
c) Brig(ada) 19 Inf(anterie) /P(unct de) C(omandă Mehadia/ ocupă cu:
- Batal(ionul) 998 Ticvanul Mare şi Cacova.
- Detaş(amentul) „Reşiţa"/Batal(ionul) 1000 b/Steierdorf-Anina.
- Detaş(amentul Lt. Colonel Ionescu cu Batal(ionul) 1000 a la Lăpuşnicul şi
Batal(ionul) 1000 C la n(ord) Cărbunari.
- Batal(ionul) Ill/R(egimentul) 94 I(nfanterie) + I d-on (divizion) art(ilerie)/
R(egimentul) 37 A(rtilerie), Iablaniţa.
- Batal(ionul) 999 la Dubova.
2. Inamicul se menţine într-o defensivă activă pe linia generală: ( ... ) Cenadul

Mare -

vest Sinicolaul German -

Tomnatec -

Simpetrul Nou -

4

Periam -

Pe-

Ibtdem, foncl 342, dos. nr. 94, f. 3.
Idem, fond 339, dos. nr. 150, f. 94-98.
8 Ibidem.
1
Idem, fond, 1047, dos. nr. 7, f. 10; fond 1095, dos. nr. 6, f. 131; fond 1214, dos.
nr. 3, f. 10: fond 1094, dos. nr. 11, f. 11; fond 1093, dos. nr. 11, f. 9.
8 Ibid~m. fond 1095, dos. nr. 6, f. 131.
5
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D0curriertte·
sac - Saridra - Biled - vest Becicherecul' Mic - Beteesăul Mare - ;Sînmihai'l.tl'
German - Canalul Bega - vest Vel Beckerek [Petrovgrad/ - Nagyerzsebetlak .,,...
Jarkov'ak ~ Crivabara ·- Moraviţa - vest Vîrşeţ ' - vest Biserica Albă -'- vest Cărbunari - Plaviseviţa ( ... ).
·
II. Misiunea armatei I-a: neschimbată.
III. Desfăşurarea operaţiunilor:
(... ) 2. fo zona sud Timişoara: inamicul a rupt contactul cu unităţile noastre
s-a retras spre sud-vest.
C(orpul) 7 A(rmată) a fost depăşit de C(orpul) 31 Rus care a respins pe inamic
şi a ocupat Becicherechul Mare (Petrovograd) şi Vîrşeţ.
3. ln Banatul de Sud: inamicul a fost silit să se retragă din Vîrşeţ şi din Beciche;-ccul Mare (Petrovograd) presat puternic rle trupele aliate ale C(Orpului) 31 Rus.
in sectorul Brig(ăzii) 19 lnf(anterie): forţele româno-ruse sînt în contact cu inamicul pe linia Jamul Mare - Kakova - Vrăniuţ - Inita Veche.
In scara zilei a ajuns în sector, pentru executarea concentrării ordonată de Armata
46 Husă, C(orpul) 4 A(rmaU1) / raportul telegrafic nr. 100 653/944, anexat / cu:
- Div(izia) 4 Jnf(anterie) în zona Liipuşnicul - Pîrsova - Cuptoare. - lablaniţa; P(unct ele) C(omandă) la Iablaniţa.
- Div(izia) 5 Inf(anterie) în zona: Glăburau - Plugova - Mehadia - Valea
Bolovasniţa: P.C. la Plugova.
- Div(izia) 2 Inf(anterie) în zona: Bârza - leşelniţa - Orşova, P.C. la Orşova.
- Div(izia) 15 l(nfanterie) în zona: Vîrciorova - Coramnic (Comarnic?)· - Tufari; P.C. la Vîrciorova.
P(uncutl de) C(omandă) al C(orpului) 4 A(rn'l.ată) la Mehadia.
şi

4. ( ... )

V. Starea

atmosferică:

Ploaie continuă.
Temperatura
(

+9
... )

grade.

Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, (în continuare: AM.Ap.N.), fond 1, dos.

nr. 228, f. 15-17.

II
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI 7 ARMATA,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 octornl>Tie 1944
I.

Situaţia forţelor

Inamicul

- Rl'cunoaşterile trimise la Div(izia) 9 Cav(alerie) spre satul Otelec, au găsit
satul ocupat de inamic cu circa un ploton.
- Localităţile Veliki Gai, Gaiul Mic, Ofşeniţa, Banloc, Toager, Gier, Federhat,
Ciavoş, Modoş, sînt libere de inamic (raport operativ nr. 95, dosar nr. 32, voi. 11.
fila 115).

II. Capturi
- 1 soldat german

grănicer.

III. Diverse

La ora 18,00 a sosit la P(unctul de) C(omandă) (al) Corpul(ui) 7 Armată, Domnul General Slemin, Comandantul Armatei 46 Sovietică, sub ale cărui ordine au
intrat de la 1 X din punct de vedere operativ.
A expus situaţia după ultimele operaţiuni aliate de la Oraviţa şi Vîrşeţ, hotăril1d
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de acord cu Comandantul nostru, viitoarea

.zonă şi

. IV. Starea .atmosferici: Timp ploios.
Şeful de Stat Major C(orpul) 7 A(rmat4).
Colonel Al. Lişcu

misiune a C(orpului) 7 A(rmati).
Şeful Bir(oului) 3 operaţii
Căpitan C. B4lănescu

A.M.Ap.N., fond 342, dos. nr 94, f. 3

m
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢIUNI AL CORPULUI 4 ARMATA,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944

3 octombrie 1944

· :''f Operaţiuni
· M(arile) U(nităţi) au continuat
toarea situaţie:

mişcarea,

afUndu-se la

sfirşitul

zilei ln

urmă

'.·: a) D(ivizia) 4 I(nfanterie) se află în zona: Parova - Globul Craiova - Petnic
- Lăpuşnicel.
P(unct de) C(omandă): lablaniţa.
b) D(ivizia) 5 I(nfanterie) a sosit
- cu R(egimentul) 8 D(orobanţi) la Mehadia
- cu R(egimentele) 7 şi 28 Art(ilerie) la Plugova
- în curs de sosire:
·
- R(egimentul) 9 D(orobanţi) către ora 23 la Cuptoarele;
.: .; . """"'."'" R(.egimentul) 32 D(orobanţi) .către ora 21 la Cruşovăţ; .. .
.
.
- Btl. (Batalionul) .25 Pi(oneri) şi Plot(onul) 25 Cerc. (cercetare) către ora 20 la
la Globuru.
c) D(ivizia) 2 l(nfanterie) se află în zona: leşelniţa - Orşova - Jupalnic
Coramnic - Tufari.
P(unct de) C(olll1lndă) la Orşova.
d) D(ivizia) 15 I(nfanterie) în zona: Barza - Topleţ - Gura Văii.
P(unct de) C(omandă): Topleţ.
e) P(unct de) C(omandă) C(orpul) 4 A(rmată): Mehadia.
Iablaniţa

II. "ordine primite
De la Marele Stat Major, Secţia operaţiilor s-a primit ordinul nr. 680 836 care
cuprinde: „Corpul 4 Armată va accelera operaţiunile de vărsare a armamentului,
cailor, căruţelor, materialelor etc„ de la AVRAM/ D(ivizia) 5 l(nfanterie) şi D. 15 I la
D(ivizia) 2 I(nfanterie) şi D(ivizia) 4 l(nfanterie). După executarea acestor vărsări
şi după trimiterea ambulanţei divizionare şi brutăriei de campanie la M(arile) U(nităţi) fixate de Secţia I-a, D. 5 I„ şi D. 15 I„ vor rămîne pe loc şi nu vor depăşi linia
Orşova Mehadia spre vest, fără aprobarea Marelui Stat Majoru.
De la Armata 46-a Rusă, s-a primit ordinul de operaţii de mai jos:
1) .Inamicul din sectorul Bela - Tercova a fost scos.
2) C(orpul) 4 A(rmată) cu 2 divizii va organiza apărarea pe malul stîng al
Dunării în sectoarele: Bela Tercova - Orşova - Star şi a nu lăsa ca inamicul
să treacă malul stîng al Dunării.
Două divizii de ţinut în sealon (şealonul) al doilea, din care una în sectorul
Recesdia şi alta în sectorul Bozovici. In caz de atac al inamicului de pregătit aceste
divizii pentru un contraatac. De făcut legătura cu flancul drept al C(orpului) 75
A(rmată) Rus, care operează în frontiera D. Milanovaţ Cupuzite.
3) P(unctul de) C(omandă) al C(orpului) 4 A(rmată) de la 4 oct. la Răcăjdia .
• ,4) Despre hotărîrea luată de raportat.
III. Ordine date:
!, . ,

.ca. urmare a ordinului de mai sus, s-au dat următoarele ordine speciale: ( ... )
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· JV. Diverse:
( ... ) Corpul 4 Armată roaglJ insistent Marele Stat Major să intervină la Frontul U Ucrainian, Domnul Mareşal Malinovschi, spre a i se acorda timpul de la
4-14 oct. 1944, absolut necesar pentru efectuarea operaţiunilor de reorganizare,
astfel C(orpul .de) A(rmată) riscă a fi introdus în operaţiuni cu o organizare şi
capacitate operativă necorespunzătoare scopului propus.
ln după amiaza zilei Domnul General Comandant al C(orpului) 4 A(rmată) s-a
intors de la Bucureşti.
V. Starea vremii:
Ploi intermitente. drumurile anevoioase

şi

în parte impractibile.

A.M.Ap.N., fond 339, dos. nr. 150, f. 94-98.

IV
.EXŢRAS

DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI 2 INFANTERIE.
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
.
3 octombrie 1944

. 1) Din informaţiile procurate de Colonelul Russu, comandantul Detaşamentului
linia de contact între Armata Rusă .Şi Germană pe malul stîng al Dunării
este între Tisoviţa şi Sviniţa Veche în zona Cioaca Maslat cota 221.
2) La ora 19,30, s-a dat unităţilor ordinul special nr. 18 de mai jos:
Dunărea,

P.C.

ORŞOVA,

3 X 944
ora 19,30
Exemplarul 9

DIVIZIA 2-a INFANTERIE
Stat Major, Bir. 3

SECRET
ORDIN SPECIAL Nr. 18
Hărţi:

se. 1 : 100 OOO

I. Situaţia:
II. Misiunea Diviziei 2-a Inf(anterie):

T. SEVERIN
aceiaşi

ca în ordinul de

operaţii

nr. 15

din 30 septembrie 1944.
III. Regimentul 31 Dorobanţi se va deplasa în cursul zilei de miine 4 octombrie
1944 pe itinerariul: Coramnic - Orşova - Dubova, astfel ca pînă la ora 12 să se
găsească cu comanda şi un batalion la Ogradena Veche şi cu un batalion la Dubova,
gata la ordin ca batalionul din Dubova să se deplaseze la Plaviseviţa:.
IV. Misiune:

f) A supraveghea Dunărea:
- iniţial: intre Işelniţa (exclusiv) şi Dubova (inel.);
- ulterior: (la ordin): Işelniţa (e;xci.) '"""" Tisovata (inel.); impiedicînd trecerea
pe malul de nord al Dunării a unor eventuale elemente izolate inamice şi a scufunda
orice vas german ce eventual s-a aflat în sector pe Dunăre.
2) A executa recunoaşterile ordonate Reg(imentului) 1 Dorobanţi cu Nr. 16 din
1 X 944.
.
3) A se acoperi spre nord cu posturi fixe pe înălţimile: Cioaca Strenefiu /cota
776/ - Vîrful Golentiu Mic /cota 558/ - Curmătura Crucii /cota 619/ - Delul Cozerisce /cota 432/ - Dealul Lugostia /cota 635/.
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Efortul recunoaşterilor şi acoperiri(i) pe direcţia Dubova - Bigar.
4) A amenaja şoseaua Ogradena Veche - Dubova în special pe porţiunile distruse de inamic.
. ..
.
. V. Compania 2-a transmisiuni (în unire cu of(iciul) S.A.R.T. Orşova. va restabili
circuitul permanent pînă la Dubova. Va realiza legătura telefonică cu Reg(ime(lttil 1
31 Dorob(anţi) /P.C. Ogradena Veche/ pînă la 4 X, ora 13.
VI. Raport de executarea celor de mai sus pînă mîine 4 X 9H, ora 13.
Şeful de Stat Major
Lt. Colonel /ss./ D. Ivăriescu

Comandantul Diviziei 2-a Infanterie
General /ss./ D. Tudosie
Comunicat:

- C(orpului) 4 A(rmată) /ca raport/
- R(egimentelor) 1 şi 31 D(orobanţi~
Comp. 2 Tr., Bir. 1, 2, 4.
3) Executarea ordinului special de mai sus numai la ordinul Diviziei.
4) Recunoaşterile trimise de Reg(imentul) 26 Dorob(anţi) nu au descoperit nici
o fracţiune inamică pe direcţia: Barza - Culmea Ramniţa - cracul Terletul. Celelalte recunoaşteri, trimise spre Dosul Corhanul, Rudana nu s-a(u) înapoiat.
Forţa inamică ce luptă în contact cu unitatea Rusă de la Cioaca Maslat ar fi de
circa una companie germană bine înarmată /sursa locuitorii din Plaviseviţa/.
In cursul zilei de 3 X 944, una companie Sovietică a ocupat localitatea Eibenthal
/sursa Detaşamentul Dunărea - Colonel Russu/. Timpul: ploaie, drumurile desfundate.
Văzut

Şeful Biroului 3 operaţii
Maior Gh. Voinea

Şeful

de Stat Major
Lt. Colonel D. Ivănescu

A.M.Ap.N., fond 507, dos. nr. 73, f. 97-99

V
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI 4
DIN 3 OCTOMBRIE 19U

INF~NTERIE,

3 octombt'ie 1944
Unităţile

Diviziei 4-a Infanterie rămîn pe loc.
Regimentul 5 Dorobanţi se pune în marş pentru a ajunge în seara zilei la Globul Craiovei /2 km n(ord)-v(est) Petnic/, unde va staţiona, instalind avanposturi pe
înălţimile vest Globul Craiovei şi avînd unităţi de alarmă în cantonament.
Se dă ordin unităţilor să fie gata de deplasare cu începere din dimineaţa de
4 oct. 1944.
A.M.Ap.N., fond 509, dos. nr. 14, f. 103.

VI
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI 5 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944

•

3 octomb(rie) 1944
I. Situaţia
1. La orele 08,00, Divizia se pune în

marş spre zona finală. La orele 10, coloana
A(rmată) luînd cunoştinţă de efectivele

auto ajunge în Mehadia unde C(orpul) 4
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Diviziei /cca 6 500 oameni/, măreşte această zonă, inglobind satele: Cuptoare - Cru- Globurău ....... Plugova - Mehadia /partea de sud/ şi v. Bolvasniţa .. ·
P(unct de) C(omandă) Divizie rămîne la Plugova.
Ord(inul) C(orpului) 4 A(rmată) nr. 110674 din 3 octomb(rie) 1944: ( ... )
A.M.Ap.N., fond 511, dos. nr. 26, f. 250

~ovăţ.

vn
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEIH INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944

3 octombrie 1944
acţiune de luptă în sectorul diviziei.
Unităţile execută instrucţie şi consolidarea poziţiei.

Nici o

Orele 22,00, conform ordinului telefonic al C(orpului) 7 A(rmată), Grupul de
cercetare se va pune în mişcare în aşa fel ca în ziua de 4 octombrie 1944, orele 12
să se găsească la Ceavas unde va intra sub ordinele Diviziei 19-a.
A.M;Ap.N., fond 519, dos. nr. 22, f. 32

VIII
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI 15 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944

3 octombrie 1944
Divizia se deplasează din zona Hinova - Rogova - Vinju Mare - Bucura, în
zona Barza - Topleţ- Vîrciorova - Gura Văii - P(unct de) C(omandă) Divizie
la Topleţ ( ... ).
In seara zilei, Divizia dă ordinul de operaţii nr. 23 care însă este anulat prin
ordinul special nr. 29 al C(orpului) IV A(rmată), primit la ora 22,30' şi dat mai jos
în copie:
1) D(ivizia) 15 I(nfanterie) reia mişcarea in dimineaţa zilei de 4 octombrie pe
itinerariul Topleţ - Mehadia - Iablaniţa - Lăpuşnicel - Pervova, pentru a ajunge
în zona: Pervova - Globul Craiovei - Petnic - Iablaniţa - Lăpu.41nicel.
2) Executarea mişcării într-o singură etapă.
3) P(unctul de) C(omandă) al C(orpului) IV A(rmată): Mehadia - D(iviziei) 15
I(nfanterie): Iablaniţa.
4) Raport scris prin ofiţer curier asupra executării etapei şi schiţa cu dispozitivul de staţionare, pină la 4 octombrie crt., ora 21,00' ( ... ).
A.M.Ap.N., fond 520, dos. nr. 13, f. 230/2

IX
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI 19 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944

3 octombrie 1944
Localităţile

Banloc, Toager

şi

Gier, Ciavos

şi

Modos sint ocupate de trupe

Ruseşti.
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Un.ităţile

spre

de Gardă Ruse No. 10 şi 115 venind dinspre Timişoara, 'se îndreaptă

graniţa Sirbă.

ln localităţile Banloc, . Toager, Gier, Feberhold, Ciacova şi Modos se găsesc
trupe aliate Ruse.
·
·
Intre Gier şi Toager, artileria Rusă execută trageri de instrucţie cu artilerie şi

Katiuşa.
Unităţile

Diviziei în cadrul programului de instrucţie execută trageri cu tot
felul de armament.
Vremea extrem de defavorabilă, îngreuiază desăvîrşirea lucrărilor de organizarea terenului.
A.M.Ap.N., fond 524, dos. nr. 58, .f. 69

X
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI 9 CAVALERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 octombrie (1944)

O recunoaştere trimisă pe direcţia Sîilll)8rtinul Sirbesc - Iohanisfeld au găsit
satele Sînmartinul Sîrbesc şi Mincicevo ocupate de trupele ruse.
Din informaţiuni de la Ruşi şi populaţie, Sînmartinul Maghiar, Uivar şi Otelec
sint ocupate de Ruşi.
.
.
Podul peste Bega intre Otelec şi Pustiniş este păzit de trupele germane.
Idem şi satul Foeni este ocupat cu Ruşi. ·
Unităţile noastre execută programul de instrucţie şi continuă cu întreţinerea
lucrărilor de organizarea terenului.
La ora 11, se primeşte de la C(orpul) 7 A(rmată) ordin telefonic pentru deplasarea Diviziei spre vest.
·
Se dă ordin tuturor unităţilor Diviziei să fie gata de marş în dimineaţa de 4 octombrie c., cu direcţia spre v(est).
Comanda R(egimentului) 9 C(ălăraşi) şi IIR. 9. C., sosesc cu trenul la Jebel, după
debarcare primeşte ordin de deplasare„ :spre noua zonă a Diviziei: ·
Pierderi=O.
Starea vremii: ploaie.
Comunicaţiile:

greu practicabile.
A.M.Ap.N., fond 561, dos. nr. 11, f. 124~125

XI
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BRIGAZII 19 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
Marţi,

Detasament

Dunărea

Detaşament

Colonel Ionescu

Trupele aliate au depăşit Plavise:viţa.
Nimic de semnalat.
Detaşament Reşiţa.

Trupele noastre şi aliate au ocupat Oraviţq.
A.M.Ap.N., fond 52, dos. nr. 2, f. 129
https://biblioteca-digitala.ro
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XII
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI. 94 INFANTERIE.
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 19 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3.10.1944

Regimentul se găseşte cantonat în localitatea Iablaniţa, unde uaitAţile regimentului execută program de instrucţie.
·
A.M.Ap.N., fond 1093, dos. nr. 11, f. 9

xm
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 95 INFANTERIE.
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 19 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 octombrie 1944
execută instrucţie. Se fac pregătiri in vederea unei deplasări.
căruţele, se verifică armamentul, se controlează echipamentul.

Trupa
pează

Se echi-

A.M.Ap.N., fond 1094, do::.. nr. 11, f. 11

XIV
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 96 INFANTERIE
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 19 INFANTERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 oct. 1944
In ziua de 3 oct. 1944, trupa a executat program de instrucţie iar în ordinea
de către Detaşament, au făcut şi deparazitarea, pe rînd, începînd cu Compania 1-a.
Tot în această zi s-a continuat cu lucrările de organizarea terenului cu cetă
ţenii din sat şi s-a lucrat în mod intens la construcţia podului de peste canalul
Bîrzava· ( ... ).
·
A.M.Ap.N., fond 1095, dos. nr. 6, f. 131
ordonată

xv
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 13 CĂLĂRAŞI,
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 51 CA VALERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
.
.
.
3 oct. (1 )944
Acelaşi dispozitiv ca în ziua precedentă. Se
trageri pregătitoare de luptă.
A.M.Ap.N., fond 1140, dos. nr. 5, f. 22

execută
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XVI
EXTRAS

DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL "REGIMENTULUI 26 DOROBANTI,
m:N 'coMPUNEREA ORGANICA A mv1z1EI 2 INFANTERIE,
·
DIN 3 OCTOMBRIE 1944

In sectorul ocupat. de regiment nu s-a semnalat
se execută program de instrucţie.
Comandantul Reg. 26 Dorobanţi
Colonel Tr. Teodorescu

încă

3 octombrie 1944

inamic. In cantonamente,
Ofiţer cu operaţiile
Subit. Gh. Luţă

A.M.Ap.N., fond 1047, dos. nr. 7, f. 20

XVII
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DETAŞAMENTULUI
(REGIMENTULUI) 6 VINATORI, DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 oct. 1944

In ziua de 3 oct., 1944, trupa execută program de instrucţie iar în ordinea ordode către Detaşament au făcut şi deparazitare, pe rînd, începînd cu compania 1-a.
Tot în această zi s-a continuat cu lucrările de organizarea terenului cu cetă
ţenii din sat şi s-a lucrat în mod intens la construcţia podului de peste canalul
Bîrzava. ( ... ).
nată

A.M.Ap.N., fond 1095, dos. nr. 6, f. 131

xvm
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 9 ARTILERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 octombrie 1944

Divizionul operativ execută program de
se execută program administrativ, de
cailor.
In cazarmă, DivizioPul de Aruncătoare începe program ele instrucţie pentru
cunoa'>terea acestui material, iar Cda (comanda) regimentului Î'ii face pregătirile în
vederea deplasării pe zona de operaţii, către Divizionul operativ.
La cantonameiit în comuna

Orşova.

inst;·ucţie în cursul diJrlineţii iar după masă
spălatul oamenilor şi mAerialului şi îngrijirea

Comand. Reg. 9 Artilerie P.0.
C. Mihăileanu
Lt. Colonel
A.M.Ap.N., fond 1214, dos. nr. 3, f. 10
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XIX
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 42 ARTILERIE,
DIN 3 OCTOMBRIE 1944
3 X 1944

Comandantul Regimentului 37 Artilerie vine la P(unctul de) C(omandă) (al)
Div(iziei) 19-a Infanterie /Ciacova/, pentru completarea efectivelor.
Regimentul 37 Artilerie încadrează cu ofiţerii, subofiţerii şi trupa Divizionul III
/(Regimentul) 42 Artilerie, de aruncătoare/ 120 mm.
Aruncătoarele (de mine de tip Brand de calibrul 120 mm) se primesc de la regimentele de infanterie.
A.M.Ap.N., fond 1244, dos. nr. 10, f. 16

DOCUMENTS SUR LA CONTRIBUTION DE L'ARMEE ROUMAINE
DANS LE TERRITOIRE DE LA REGION DE BANAT, PENDANT
LA GUERRE ANTIHITLERISTE, EN OCTOBRE 1944.

(Resume)

On presente 19 differents extraits des documents militaires provenant des diverses Journales d'operations elaborees par des Grandes Unites et par Ies diverses
unites de l'armee roumanie impliquees dans Ies operations et diverses activites
milit<iirPs specifiquPs (3 octobre 1944).
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CONSTRUCŢIA

DE UTILAJ PETROLIER LA
INTRE 1924-1954

REŞIŢA

Petrolul se găseşte pe teritoriul patriei noastre aproape în toate straturile terţiare ale zonei carpatine şi subcarpatine. Informaţii privind
existenţa sa în subsolul ţării noastre avem de la marele cărturar Dimitrie
Cantemir, care afirma că în jurul satului Moineşti petrolul „ţîşneşte dintr-un izvor amestecat cu apă" 1 •
Astfel de informaţii deţinem şi de la călătorii străini care au trecut prin
ţările române în secolul al XVIII-lea şi care vorbeau despre existenţa
„izvoarelor de păcură" din Valea Prahovei2.
Documentele istorice din secolul al XV-lea şi pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-iea menţionau că forma de exploatare a petrolului în Moldova şi, sporadic, în Ţara Românească este „fîntîna" (unde zăcămîntul de
ţiţei se află la suprafaţă), iar cu timpul, extracţia se va face în Ţara
Românească prin puţuri (care au fost săpate manual) 3 • Petrolul ajunge
în Ţările Române, după sare, al doilea produs de vînzare peste graniţe, iar
principalul cumpărător a fost Imperiul Otoman. Exportul cu petrol se
realiza prin porturile dunărene Galaţi şi Brăila, de unde acest produs lua
drumul Europei Centrale. La mijlocul secolului al XIX-lea, ţiţeiul extras
în Ţara Românească începe a fi prelucrat la Ploieşti, unde în 1856 se
înfiinţează prima fabrică de gaz din ţara noastră, fondată de Marin Mehedinţeanu4.

După realizarea unirii Principatelor Române din 1859, domnitorul
A. I. Cuza va da o atenţie deosebită valorificării bogăţiilor subsolului ţării,
introducînd „privegherea statului" în extracţia ţiţeiului, arătînd totodaU-1
că industria „trebuie să joace un rol temeinic în consolidarea naţionali
tăţii"5. In timpul domniei lui Cuza va pătrunde în industria petrolului
românesc şi primul capital străin, investit de francezul Olivier de Lalande,
care solicită la 15 iunie 1861 exploatarea petrolului pe domeniul Ocna
din judeţul Bacău 6 • Solicitarea francezului este aprobată de Consiliul de
1
Constantin M. Bancu, Contribuţii la istoria
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971, p. 33.
2 Ibidem.
1 Ibidem, p.36.
4 Ibidem, p. 89.
3 Ibidem, p. 137.
e Ibidem, p. 162.

petrolului românesc,
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Fig. 1.

R eşiţ a

în deceniul p a tru a l secolului XX.

Miniştri

pe baza unei rezoluţii care prevede dreptul de exploatar e pe timp
de 20 de a ni în schimbul unei rente de 10% din producţia obţinută 7 ;
Cu timpul, tentaţiile privind realizarea unor profituri tot mai mari pe
care Societăţile petroliere străine le pot obţine prin exploatarea petrolului
românesc, vor determina ca în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, tot
m ai multe capitaluri occidentale să pătrundă în industria extractivă a
P,~troţului din Româ nia. Dintre acestea menţi o năm cel englez, austrounga'.r, american şi german. Extracţia petr olului românesc se face prin
folosirea de utila je şi tehnologie importată sau "adu să în ţa ră de societăţile
pefr91jere străine interesate în creşterea extracţi ei ş i a profiturilpr. O parte
din · petrolul ex tras era prelucrat în ţară , în cele ,8 7 ra finării .existente
în: 1894, iar cea m ai mare parte a ţiţeiului brut era transportat Şi prelucrat peste graniţele ţării 8 • Produ cţia de petrol extras, începfod cu a nul
1857 şi pînă în 1900, a evoluat astfel 9 :
'·
1857
275 t
1861
2 403 t
1870
11 649 t
1880
15 900 t
1890
53 500 t
1900
24 7 48 7 t
Incepînd cu a doua jumăta te a secolului al XIX-lea, industria extractiv~ a petrolului a devenit, în cadrul vieţii economice a României, una
dintre r amurile de bază ale industriei. De atunci petrolul, cerealele,
cher esteaua, vitele, produsele alimentare au constituit produsele de bază
ale exportului r omâ nesc spre ţă rile d in vestul şi centrul Europei.
7
H

9

Ibidem.
Ibi d em, p. 183.

dr. Şte fan Chi coş , Indicat or minier al României d i n 1925, E d itura ing. I. Lup . 40-41.

p aş c u , Bucu reşt i ,
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Siemens-Martin.

Pentru o mai efici e ntă exploatare a aurului n egru, era n ecesar ca
industria constructoare de ma şini din România să asigure utilajele, aparatele petrolifere şi tehnologia necesară creşterii extracţiei de ţiţei tlin
adîncurile pămîn t ului. Din această cauză o serie de întreprinderi aparţi
nînd ramurii construcţiilor de maşini au încercat o reprofilare sau lărgire
a sferei de producţie în interesul economiei naţionale. Acest proces de
reprofilare a fost posibil după realizarea actului de la 1 Decembrie 191 8,
cînd reconstrucţia şi industrializarea României întregite impune o restructurare a sferelor de producţie în cadrul întreprinderilor industriale ale
ţării.

Astfel, începînd cu al .treilea deceniu al secolului al XX-lea, uzinele
UDR, după ce s-au constituit în societate anonimă pe acţiuni (iunie 1920),
s-au reorganizat în vederea producţiei de locomotive cu aburi (1923),
maşini electrice (1919), armament, utilaj petrolier, în dauna producţiei de
semifabricate (roţi montate, diverse piese prelucrate pentru vagoane !)i
locomotive, materiale de cale etc.). Pentru a face posibilă fabricarea utilajului petrolier şi extinderea fabricaţiei de armament, UDR-ul şi-a asigurat licenţele necesare şi a completat utilajul ca maşini-unelte speciale.
ln 1924 uzinele UDR au trecut la fabricaţia uneltelor şi utilajelor pentru
industria 'petrolieră, fiind executate tije de pompat şi mufe de legătură,
prăjini grele şi pătrate, racorduri speciale şi sâpe de foraj 1 geamblacuri
si macarale mobile, reductoare de viteză, unităţi de p'Ompaj, cîrlige şi
mese Rotary etc.10
.·
Uneltele şi utilajul petrolier fabricat din 1924 de UDR au fost produse
în cadrul fabricii de maşini, care era cea mai înzestrată, din punct de
vedere tehnic, dintre secţiile productive ale uzinelor reşiţene.
După primul război ~mondial, industria petrolieră a României, ca şi
toate celelalte sectoare ale vieţii economice, a fost confruntată cu mari
1

° Construc ţia

(Număr

de Maşini Reşiţa. 1771-1971. Bucureşti, septembrie ·1971, p. 27

jubiliar. Anul XXIII).

27 - Banatica, vol. X.
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probleme. Numeroase sonde, ra finării, utilaje petroliere, conducte pentru
transportul petrolului au fo st distruse sau demontate după retragerea
inamicului de pe teritoriul României. P erioada de refacere a industriei
petroliere a ţinut din 1918 p î nă în 1924. În acest interval de timp, producţia de ţiţei brut a evoluat astfel 11 :
1919
920 488 t
1920
1 034 138 t
1921
1163 315 t
1922
1 365 830 t
1923
1 515 658 t
1924
1 851 303 t
T ot pentru ac eastă p eri oa d ă, exportul de p rod use petrolier e a cun oscut
importante cre şteri 12 :
·
191 9
44 01 4 t
1920
249 097 t
1921
377 328 t
1922
435 526 t
1923
416 025 t
1924
437 915 t
în anul 1924, anul cînd Fab rica de m aşini din cadrul uzinelor UDR
începe producţia de unelte şi utilaj petrolier - numai pentru for a j - ,
s uprafaţa terenurilor aflate în exploatare pe teritor iul României era d e
3 289 h a 1 iar metrii foraţi au ajuns la 166 936 m 13 : Incep înd cu a dou a
jumătate a deceniului trei se acord ă o a tenţie tot m ai î n semn a tă prelu c r ă 
rii petrolului brut în r a finăriile şi distileriile ex istente în ţar ă . P entru
respectiva perio adă, pe teritoriul Români ei ex istau 60 r afin ării, din car e
32 puteau prelucra anual, fie care, o cantitate de 4 OOO t/petrol brut 14 . Cele
11

tura

Mi rcea Mu şa t, I. A rdeleanu, România după Marea
Ştiin ţifică şi Encicloped ic ă, Bucureşti, 1986, p a rtea I,

12
13
14

Ibidem, p. 19.

d r . Chi c o ş Ştefan , op . cit., p . 38.
Mircea Muşa t, I. A rdelea nu, op. cit„ p. 361.
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mai importante societăţi petrolifere româneşti în prelucrarea ţiţeiului pentru acea perioadă - au fost: Creditul Minier, I.R.D.P. şi Petrolul
Românesc13•
Alegerea uzinelor UDR ca producător de unelte şi utilaj petrolier,
începînd cu anul 1924, se datoreşte şi faptului că marele colos de pe
malurile Bîrzavei putea asigura şi fabrica, în cadrul secţiilor sale, numeroase tipuri de oţeluri şi laminate de înaltă calitate, necesare industriei
petroliere autohtone, a diverse categorii de utilaje şi aparate de foraj.
Cuptoarele Siemens-Martin sau electrice ale oţelăriei reşiţene fabricau
oţeluri speciale şi aliaje de oţel necesare producerii de oţel pentru sape
şi pr(1jini de sondaj, iar secţia de laminare avea condiţii privind realizarea de materiale laminate pentru prăjini de sape de sondaj 16 • În anii
crizei, profitînd de preţurile scăzute ale produselor şi maşinilor, UDR-ul
a trecut la reînnoirea unei părţi din instalaţii, ba chiar a construit unele
noi 1;. Această măsură privind dotarea cu noi instalaţii şi maşini a diferitelor sectoare de producţie din cadrul UDR-ului, a constituit un motiv
principal ca, în 1935, uzinele din Reşiţa să poată încheia un important
contract cu două firme occidentale în vederea fabricării în ţara noastră
a unui număr mare de aparate şi utilaje petroliere pentru foraj. Fabrica
de maşini din cadrul uzinelor UDR a reuşit, datorită acestPi utilări, să
facă faţă cerinţelor de producţie şi tehnologie pe care le-a ridicat contractul încheiat în 1935.
Legea minelor, elabor<lt~i în 1924. a impulsionat dezvoltarea industriei
petroliere în ţara noastră, acordînd avantaje egale tuturor societăţilor
petrolifere, solicitînd însă ca proporţia de 50,10/o din acţiuni să fie deţi
nute de cetăţenii români 18 • Ca urmare a Legii minelor din 1924, producţia de petrol a României a ajuns în 1928 la 4 268 541 t faţă de 1 851 303 t
cit era în 1924, iar pe plan mondial ţara noastră ocupa locul 6- 7 19 •
In anii crizei economice industria petrolului a fost printre puţinele
sectoare ale economiei ţării unde producţia nu a scăzut, dimpotrivă, dac.:-1
în 1929 producţia petrolier:1 a atins 4,8 milioane tone, în următorii ani
va ajunge la 7,3 milioane tone (1932), iar exportul de produse petrolifere
creşte de la 2,8 milioane tone în 1929 la 5,8 milioane tone în 193220 . în
exportul mondial de produse petroliere, România ajunge pe locul patru
în lume 21 . Ca şi în celelalte sectoare, preţul produselor petroliere a scăzut
pe plan mondial, iar cheltuielile de producţie au fost mici, datorită concedierii unui număr mare de muncitori din sectorul industriei petrolului.
lncepînd cu anul 1932, petrolul a devenit produsul cel mai însemnat
ca valoare din totalul articolelor exportate de România, iar în anii 1934
şi 1935, exportul ele produse petrolifere reprezenta 500/o din valuta intrată
în ţară 22 • Pentru întreaga perioadă dintre cele două războaie mondiale,
industria petrolului a iucat un rol vital în economia generală a României, însă şi unul de seamă între industriile petrolifere mondiale, fiind o
i:, Ibidem.

rn Ing. I. Păsărică, Monografia Uzinelor de Fier şi Domeniilor din Re.~iţa, ed.
III-a, Bucureşti, 1936, p. 85-86.
n Uzinele Reşiţa în anii construcţiei socialiste, Editura Academiei R.S.R„ 1963,
1ij Mircea Mu5at, I. Ardeleanu, op. cit„ p. 351.
19 Ibidem, p. 360.
:>0 Ibidem, p. 363.
21 Ibidem.
27°
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industrie de echilibr u şi stabilitate, cu un r ol economico-social din ceie
mai importante. O subramur ă importantă a industriei petrolului a constituit-o industria pentru fabricarea instalaţiilor, maşinilor, aparatelor şi
sculelor necesare sectorului de fora j. Intre anii 1918-1944, S.U.A. poseda
cea mai închegată şi dotată industrie de fabricare a aparatelor şi utilajelor petroliere, care erau produse de 40 firme 23 • Un concurent important
pentru firmele americane a fost Germania cu cele cinci uzine importante
pe care le avea în 1939 (Wirth-Erkelenz-Renania, Willfel-Hanovra, Haniel-Luege-Dilsseldorf, Demag-Duisburg şi Tranzl-Viena) şi care aprovizionau înainte de 1935 şi industria petrolifeă a României cu utilaj de foraj2 4 •
Cu toate că ţara noastră nu poseda o industrie puternică privind fabricarea
unor instalaţii, aparate şi utilaje petroliere de foraj (înainte de 1935), inginerii români, cei mai buni făcîndu-şi studiile de perfecţionare în America, Anglia sau Germania, au ajuns să-şi aducă contribuţia la perfecţionarea tehnologiei de foraj sau la crearea sistemelor noi de lucru în
creşterea extracţiei de petrol.
Astfel, inginerul Drăgulăr.escu foloseşte din 1929 prăjinile grele (DrillCollars) de 5-7 tone pentru săparea de găuri drepte şi a feri prăjinile
deasupra sapei de flamt:aj; o altă invenţie a inginerului Drăgulănescu
constă în introducerea si cimentarea coloanei unice la mari adîncimi în
găurile netubate în 1931.25 • Un alt specialist român, ing. Moga, a fost unul
dintre primii care a folosit în industria petrolului aparatul de perforat coloana cu exploziv - în 1928, iar invenţia românului Rallet - privind
folosirea curăţitorului de parafină în foraj - a fost brevetată şi în S.U.A. 26 •
Perfecţionarea continuă a utilajului pentru foraj, extracţie şi prelucrare
zz Enciclopedia

României,

vol.

III,

Imprimeria

p. 647.

Naţională,

Bucureşti,

1939,

za Arhiva Muz.e ului Judeţean de Istorie Reşiţa (în continuare AMJIR), Fond
UDR, dosar Industria p etrolului, nr. inv. 625/12593, f. 17.
24 Ibidem, f. 18.
2
~ Ibidem, f. 21.
26

Ibidem.
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pentru mufe.

este specifică industriei petrolifere pentru a ţine pasul cu cele mai puternice ţări producătoare de pe glob. Pentru realizarea unei creşteri însemnate a extracţiei de petrol este necesară perfecţionarea · tehr.iicii de foraj,
în vederea exploatării zăcămintelor de ţiţei prin , creşterea adîncimii de
foraj şi care să fie realizată cît mai repede şi cu cheltuieli red.u se. în 1931
în lume existau trei sonde de mare adîncime, depăşind 3 OOO m; la sfîrşitul
anului 1935, erau 85 sonde, între c.are cea mai adîncă era de 4 573 m, în
California~. Cea mai adîncă sondă existentă în ltomânia anului.1938 a fost
d,e 3 646 m şi a fost sonda nr. 13 Astra Roniână-Boldeşti 28 • La început,
tehnica de foraj folosită de industria petrolului din România, a fost sistemul de „foraj prin percusiune", apoi s-a trecut la sistemul de foraj
„Rotary" 29 •
Nevoile tot mai stringente de petrol pe care îl solicită economiile ţări
lor capitaliste, profiturile pe care exportul cu petrol brut l-au adus României, au determinat guvernele burgheze ale vremii să creeze şi în ţara
noastră o puternică industrie producătoare de unelte şi utilaj e petroliere
(pentru foraj), pe care societăţile petrolifere autohtone îl solicitau tot mai
mult.
Fiind deja un puternic centru al industriei metalurgice, producînd din
1924 unelte şi utilaj petrolier de foraj, posedînd o fabrică de m aşini cu cele
mai sofisticate maşini, utilaje şi aparate existente în industria construcţiilor de . maşini, avînd muncitori şi ingineri pri cepuţi, în 1935 s-a hotărît
ca uzinele UDR să încheie un contract cu două so cietăţi străine în vederea
fabricării unor importante utilaje de foraj petrolier, atît de necesare industriei petrolului din România.
Astfel, la 10 august 1935 a fost semnat un important contract între
National Supply Corporation (NSCo) din S.U.A. şi Oil Well Engineering
Co Ltd (OWECO), societate engleză, cu UDR şi uzinele Malaxa din Bucureşti, care în contract sînt designate cu numele de Naţional-OWECO şi,
27

28
29

Ibidem, f. 20.
JIJid em.
Ibidem.
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Fig. 6.

Prăji ni

grele

şi pătrate

d e fora j executate din 1938 în cadrul Fabricii vechi
de maşi ni a UDR.

r espectiv, Reşiţa-Malaxa30 • National-OWECO sînt fabricanţi distribuitori
de aparatură petrolieră, cti o organizaţie de distribuire în România, şi
doreau ca Reşiţa-Malaxa să fabrice îh uzinele lor unele dintre produsele
lor - cu excepţia produselor tubulare - care .sînt prezentate detaliat îri
contract şi Anexa A3 1• Contractul semnat în august 1935, intre NationalOWECO şi Reşiţa-Malaxa, cuprindea trei părţi, avînd Cite 8; 1Fşi respectiv
12 articole, fiind înt.o cmit în limba engleză şi română 3 2 , Mai 1jos , vom
reda produsele şi utilajele petroliere · care au fost '. fabricate de Reşiţa~
Malaxa, pe baza „Anexei A" din contractul semnat ia· Sinaia cu Natibnal-OWECQ33:
Irnpărţi rea

Nr.

între
Malaxa

fa bri caţiei

Denumirea produsului f abricat

crt .

U DR -

o
şi

1.

Mufe
gings)

2.
3.

Prăjini grele (Drill Collars)
Pr ă jini de atac (Rotary Drive
L a nţ Rotary (Rotary Chain)

4.
5.

cep uri speciale (Tool Joints and Tool Joints
Stems K ellya)

Sape Rotary (Rotary B its )
G eamblacuri (Crown Blocks)
7. Cîrlige (Hocks)
8. Macara le (Traveli ng Blocks)
9. Tije de pompaj , t ije polizate şi ti je scurte
(Sucker Rods, P olished Rods a nd Pony R ods)
10. Tije de tra n smisie (Pul! Rods)
li. Red uctoare de viteză (Reduction Gears)
12. Turle (Derricks)

6.

a~ AMJIR,

nr. inv. 800/1288 0, f. 19.

31

Ibidem.
a, Ibidem, f. 2l, 23, 2-1.
33

AMJIR, nr. inv. 625/ 12593, f . 3.
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Turle Pensilvan (Derricks and Rig Fronts)
Capate de coloană (Casing Heads)
Capate pentru tubing (Tubing Heads)
Balansiere pentru pompaj şi unităţi de pompaj
(Pumping Jacks and Purnping Units)
Pene „Ideal" („Ideal" Rotary Slips)
Cazane de abur Broderick
(Broderick Type Oii Field Boilers)
Saboţi (Casing Shoes)
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Reşiţa

2

Malaxa
Malaxa
Malaxa
UDR
UDR
Malaxa
Malaxa

lmpărţirea fabricaţiei între UDR şi uzinele Malaxa a fost realizată pe
baza unui protocol, încheiat la 12.1.1938 între ing. Demetrescu (reprezentantul Malaxei), ing. Vellan (delegatul UDR) l?i R. R. Smith (reprezentantul societăţii NSCo) 34 . Produsele fabricate de UDR-Malaxa după
semnarea contractului au fost vîndute, prin reprezentanţa NSCo din
România (existentă la Ploieşti), care singură trata cu clienţii, cumpărînd
fabricatele de la UDR-Malaxa, vînzîndu-le mai departe la libera concurenţă35. Convenţia realizată între Reşiţa-Malaxa şi societatea americanoengleză a fost semnată pe 10 ani şi prevedea, la partea I, art. 1 al contractului, că celor două societăţi din România le-a fost acordat dreptul exclusiv de a fabrica materiale, scule şi aparate necesare industriei petrolifere
de foraj 36 . National-OWECO nu avea dreptul să comercializeze în România
dedt produsele fabrica,te de UDR-Malaxa şi de a nu importa fabricate
similare din America sau Anglia· decît cu acordul firmelor UDR şi Malaxa, prevedere stipulată de art. 3 din partea I a contractului3 7 •
Societăţile UDR-Malaxa aveau obligaţia de a fabrica numai produsele
petroliere prevăzute în convenţie (Anexa A), afară de cazul cînd NSCo0\VECO ar fi considerat oportun, prin ac(!U"dul părţilor, să procure şi alte
utilaje, prevedere întîlnită la art. 8, partea a n-a, din contract38 .
O importantă. decizie în construcţia qe·iutilaj petrolier este prevăzută
de art. 2 din partea a II-a a contractului; care stipulează următoarele:
,.toate articolele de aparatură petrolieră fabricate Reşiţa-Malaxa vor fi
cu stricteţe conforme· în construcţie, calitate şi, material cu· prescripţiile
date de National-OWECO - şi că cele dintîi nu vor modifica construcţia
nici unui articol şi în nici un caz nu se vor abate de la desenele şi instrucţiunile date fără consimţămîntul scris al lui National OWEC0" 39.
1n partea a II-a, la art. 11 din contract, se interzice societăţilor române
Reşiţa-Malaxa producerea vreunui articol de aparatură petrolieră pentru
vînzare în România, pînă ce acesta nu a fost încercat şi dovedit bun de
Na tional-OWECQ40.
Contractul încheiat pe 10 ani prevedea la art. 1 (partea a III-a) dreptul
pentru National-OWECO ca după cinci ani de la semnarea convenţiei st1
ceară rezilierea sa, dind pentru aceasta un preaviz scris de şase luni
34

Ibidem.
as Ibidem.

36
37
38

39
40

AMJIR, nr. inv. 800/12880, f. 19.
f. 2G.
f. 22.
f. 21.
f. 23.

Ibidem,
/ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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Fig. ·1.

Masă

Rotary de foraj 20'/2" pentru industria

petrolieră.

pentru Reşiţa-Malaxa 41 • Dacă Reşiţa-Malaxa va continua să fabrice după
terminarea contractului vreun articol cuprins în convenţie, atunci cele
două societăţi autohtone vor plăti lui National-OWECO un drept regalian

Fig. 8.

Maşi nă

cu aburi

ori zontală

de 640 C:::P.

de _71/2% din preţul de vînzare al produselor, în caz că National-OWECO
a cerut rezilierea convenţiei înainte de expirarea celor 10 ani, decizie
întîlnită în art. 2 (partea a III-a) 42 •
Printre articolele din contract, favorabile de această dată societăţilor
Reşiţa-Malaxa, este cel care hotărăşte, între altele, următoarele: „ ... în
" Ibidem.
2
Ibidem.

'
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caz că Reşiţa-Malaxa, la expirarea celor cinci ani, începînd de la semnarea
contractului, va ajunge la concluzia că volumul de aparatură petrolieră
cuprins în convenţie nu este susceptibil de fabricaţie în condiţii profitabile pentru Reşiţa-Malaxa, atunci National-OWECO sînt de acord ca
cele două societăţi româneşti s:i ceară rezilierea acestui contract la cinci
ani de la semnare, scris cu şase luni înaintea acestei date către NationalOWECO. în acest caz Reşiţa-Malaxa se obligă să înapoieze către National-OWECO desenele şi informaţiile tehnice primite în conformitate cu
art. 3 partea a II-a din contract" 43 • înţelegerea de mai sus o întîlnim
scrisă la art. 10 (partea a III-a) din convenţia realizată în 1935. în cazul
că între parteneri intervin neînţelegeri, în legătură cu contractul semnat
în august 1935 la Sinaia, acestea se vor rezolva în conformitate cu prevederile Curţii de Arbitraj din Haga, hotărîre la care partenerii au subscris şi au introdus-o în convenţie la art. 12 (partea a III-a) 44 •
După semnarea convenţiei, în cadrul Fabricii de maşini a fost organizat un atelier nou (Hala X) pentru fabricarea tijelor de pompaj şi mufelor
de legătură, mult solicitate de industria petrolieră 45 • Posedînd licenţă
de fabricaţie pentru numeroase utilaje destinate forajului petrolier,
UDR-ul, pe baza contractului încheiat, a trecut la executarea prăjinilor
grele şi pătrate, racordurilor speciale, sapelor de foraj, geamblacurilor şi
macaralelor mobile, reductoarelor de viteză, unităţilor de pompaj, cîrligelor, meselor Rotary etc. 46 •
Intre 1935 şi 1944 producţia de utilaj petrolier a Fabricii de maşini
a atins următoarele cifre de fabricaţie 47 :
ANUL
1935 (10.VIII.-31.XII)

LIVRARI

47 t

1936
1937

508 t
206 t
258 t

1938

372 t
525 t

1939
1940

1941

511 t

1942

1 366 t

1943

2 447 t

1944 (l.I.-30.IX)

2 OOO t

Din tabel se poate constata faptul că nevoile de utilaj petrolier pentru
foraj au crescut datorită solicitărilor externe de petrol brut, mai ales din
partea Germaniei. înainte de izbucnirea războiului, în 1936 s-au extras
8,7 milioane tone de petrol brut, ce a constituit un record pentru perioada
dintre cele două războaie mondiale 48 •
După 1936 producţia de petrol din România începe să scadă tot mai
43

44

ts

Ibidem, f. 24.
Ibidem.
200 de ani de

construcţii

de

maşini la Reşiţa, 1771-1971,

p. 104.
46

Ibidem.

47

AMJIR, nr. inv. 625/12593, f. 24.
Enciclopedia ..., p. 622.

tt1
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Fig. 9. Reductor de

turaţie

de 2 OOO kgm.

mult, ajungînd în 1943 la numai 5 milioane tone petrol brut 49 • Această
scădere vertiginoasă are ca primă cauză situaţia de r ăz boi- în care se găsea
Rq:i;nâpia şi epuizarea zăcămţntelor din vechile şantiere, odată. cu condiţiile din ce în ce mai grele de extracţie ce se fă~ea de la adîncimi tot m ai
mari. La cinci ani de la semnarea contractului, în august 1940, NationalOWECO denunţă convenţia încheiată cu Reşiţa-Malaxa, motivînd hotărî
rea lor datorită scăderii volumului · de afaceri faţă de prevederi· şi din
cauza războiului care a îngreunat contactele dintre parteneri. Cu toate
acestea, Reşiţa-Malaxa, conform · art. 2 (partea a II-a) a înţelegerii, continuă fabricarea utilaj elor de foraj atît de necesare industriei petrolului
din România. În această situaţie, specialiştii UDR-ului au fost nevoiţi să
elaboreze, prin mijloace proprii, proiectele şi planurile de fabricaţie pentru articolele care, deşi au figurat în convenţie, nu mai puteau fi ·execut ate conform planurilor şi prescripţiilor de fabricaţie NSCo sau OWECO,
căci erau demodate, sau nu mai corespundeau construcţiilor noi solicitate,
ca urmare a progr eselor reali zate în industria d e foraj. Greutăţi au existat pentru specialiştii reşiţeni şi d atorită faptului că, nemaiavînd la dispoziţie materialele recomandate de NSCo, datorită războiului, ei vor
recurge la executarea unor articole de utilaj petrolier după planurile
proprietate a clienţilor.
Situaţia nou creată prin denunţarea contractului de NSCo-OWECO,
la · 5 ·august 1940, a creat pentru acele timpuri problema reglementării
raporturilor dintre Reşiţa-Malaxa şi NSCo-OWECO sub prisma drepturilor
care decurg din convenţie. Din punct de vedere tehnic, utilajele de foraj
fabricate de UDR după 1940, cînd a fost denunţat contractul, au fost
împărţite în următoarele categorii 50 :
•~
50

AMJIR, nr. inv. 625 / 12593, f. 13.
Ibidem, f. 5.
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Utilaje executate şi livrate întocmai după planurile şi
prescripţiile National-OWECO
Fabricate care există în contractul de licenţă, dar au
fost executat şi livrate după planurile sau prescripţiile noastre proprii de fabricaţie (ale UDR-ului)
Produse care nu fig urează în convenţie, executate ş1
livrate după planurile UDR sau ale clienţilor.

Juridic, această problemă este soluţionată de Consiliul de avocaţi ai
U DR-ului în şedinţa din 28.III.1944 astfel 51 :
1. pentru articolele petrolifere din categoria I, dreptul regalian de
71; 2o;r> asupra preţului de vînzare este indiscutabil, deci trebuie creditat
în contractul NSCo-OWECO;
2. pentru articolele petrolifere din categoria II şi III, dreptul -regali an de 7If2 0Jo din preţul de vînzare este susceptibil de discutat, preco-

.-.
Fig. 10.

Pomp ă

p e ntru noroi cu a buri 18 X 7,5 X 20".

nizîndu-se ca la timpul oportun să se trateze scutirea de plată sau cel
reducerea dreptului regalian ce s-ar cuveni pentru NSCo-OWECO;
.3. dreptul regalian şi impozitele aferente pentru fabricatele petrolifere
clin categoria II şi III nu vor fi creditate beneficiarilor, ci se va prevede în
ca lculaţia preţului de vînzare, creîndu-se un fond de rezervă din care, la
timpul oportun, să se poată face plata dreptului regalian şi a impozitelor
afeYente.
Mai jos redăm tabelul cu livrări-facturări de utilaj petrolier realizat
ele UDR între 10 august 1940-31 august 1944, pe categorii de materiale5l!:
puţin

:,i Ibidem .
Ibidem, f . 6.

~
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Anul

Utila1
tone

cate~.

I
lei

Utilaj categ. II ·
lei
tone

1940
(10.VIII31.XII)

100

1941

511

Utila.1 catcg. III
tone
lei

8 OOO OOO
4J

3~3

500

1942

12'1

12 784 500

1135

. 11:l 712 8-10

107

17 510 OOO

1943

269

47 136 400

1919

262 877 326

259

31017 490

1944

137

9. 544 250

601

108 334 305

IO

6 366 700

530

69 465 150

4 266

535 467 973

376

54 894 190

(l.I.-

31.VIII)

TOTAL

1n continuare redăm şi totalul general de livrări-facturări a utilajelor
petroliere realizate în cadrul DDR-ului între 10 august 1940-31 august
194453 :
TONE

LEI

1940 (lOVIII.-31.XII)
1941
1942
1943
1944 (l.1.-31.VIII)

100
511
1366
2 447
748

8 OOO OOO
43 343 500
144 007 340
341 031 227
124 445 255

TOTAL

5172

660 827 322

ANI

Din primul tabel se poate observa că 900;0 din totalul vînzărilor s:iu a
tonajului de utilaj petrolier produs de UDR au constituit-o materiale din
categoria II şi III care au fost concepute după planurile şi prescripţiile
proprii sau ale clienţilor.
Incepînd cu anul 1941, nevoile de utilaj petrolier cresc tot mai mult.
Astfel, industria petroliercI solicită industriei metalurgice din ţară o cantitate de 38 OOO tone produse metalurgice (oţel, laminate etc.) în valoare de
8 miliarde lei, calculat la preţul industriei ::iutohtone dinainte de 23 august
1944. UDR-ul, care era profilat pe construcţia „Maşini, aparate, utilaj
petrolier" solicita aproape 8 200 tone produse metalurgice în valoare de
4 miliarde lei 5 4. Necesarul de utilaj petrolier pentru industria petroliferă
din ţara noastră, înainte de 23 august ;1944, era asigurat în cea mai !'nare
parte de Uzinele UDR şi Malaxa din. Bucureşti. Principalele societăţi.
53

~4
M

Ibidem.
Ibidem, f. 26.
AMJIR, nr. inv. 800/12880, f. 112.
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pentru noroi cu transmisie tip T 1 7'12".

petrolifere din Rom ânia dispunea u de ateliere proprii în cadrul cărora îşi
fa br icau şi reparau unele din utilajele şi aparatele de care aveau nevoie.
C ele mai mari societăţi româneşti care dispuneau de asemenea ateliere
au fost următoarele 55 :
1. Atelierele Concordia din Ploieşti - dispuneau de 1 500 muncitori.
In cadrul acestor ateliere s-au fabricat instalaţii pentru săpat, extracţie
~i rafinat, necesare Concordiei sau p entru alte societăţi petroliere din
ţară.

2. Atelierele Astra-Română din Cîmpina - aveau 1 300 muncitori.
Atelierele Astra executau lucră ri de întreţinere, reparaţii şi de cazangerie. Aici a existat cel mai bun Birou de studii şi construcţii de materiale
necesare industriei petrolifere din România.
3. Atelierele Steaua Română din Cîmpina - erau angajaţi 800 lucră
tori. Aceste ateliere constituiau principalul concurent pentru UDR în
fabricarea de utilaj petrolier. Aici s-au efectuat lucrări de întreţinere şi
aparate de foraj şi extracţie pentru societatea petrolieră Steaua sau alte
societăţi din ţară.
4. Atelierele româno-americane din Teleajen cu 500 muncitori, efectuau exclusiv lucrări de întreţinere şi reparaţii.
Atelierele societăţilor „Unirea", „Colombia", „Creditul Minier", cu cca.
1 OOO lucrători, au efectuat numai lucrări de întreţinere şi reparaţii.
Intre 1942-1944, în cadrul uzinelor din Reşiţa s-a construit şi pus în
funcţie Fabrica Nouă de Maşini, care atunci a constituit cea mai modernă
secţie a UDR-ului 56 • în cadrul ei s-au produs utilaje petroliere şi arma ment. Datorită dotării cu utilaje speciale, în cea mai mare parte unice
ou Reşiţa.

Istorie

şi

contemporaneitate,

Reşiţa,

1971, p. 68.
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Fig. 12.

Ma ş ină

cu a buri

vertical ă

de 300 CP, 400 rpm

(construcţi e s udată ) .

în ţară , UDR-ul a avut posi bilitatea să asigure integral sau în cea mai
m are parte nevoile industriei petrolifer e cu materiale de m are consum
(insta l aţii speciale). Instalaţii le speciale pe care uzinele de pe m alurile
Bîrzavei le-a fabricat pentru industria petrolieră de fora j în anii războ 
iului au fost :
- prăj ini grele (Drill Collars) şi prăj ini pătrate (Drill Stems). P entru
a se putea fabrica aceste materiale erau necesare ciocane g rele pentru
forj at , maşini speciale pentru găurit şi prelucrat, precum şi cuptoare speciale pentru tratament termic. UDR-ul a fost singura u zin ă din ţa r ă care ,
în afa ră de toată gama de ciocane necesare forj ări e i, avea în dotare şi trei
ma ş ini speciale de gă urit, ca şi cuptoarele necesare în vederea tratamentului termic al acestor piese, atingînd 14 m lungime. Capacita tea norm a lă
de producţie a a cestor in s talaţii era de 20-25 Drill Collars şi Drill Stems
lunar , respectiv 240- 300 bu căţi anual5 7 • Această categorie de materiale a
fost asigurată , în întregime pentru industria petrolieră din ţa ră de cătr e
UDR.
- mufe şi cepuri speciale (Tool J oints). Pentru fabricarea acestor
m ateriale„ uzinele din Re şiţa dispuneau de următoarele instalaţii speciale;;s:
- m aşin ă de filetat „Wanderer"
- dispozitiv de filetat „Hasse&Rede"
strunguri pentru prelucr are „Hasse&Rede"
- trei strunguri-revolver „Magdeburg "
07

AMJIR, nr. i nY. 625/1 2593, f. 29.

58

Ibidem.
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Fig. 13. Gea mblac de foraj -
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300 t.

Toate aceste m aşini existente în dotare, au asigurat o producţie anuală
de cca 10 OOO perechi Tool Joints diferite (deci 400 tone;; 9). Producerea
acest0.r materiale, atît de necesare utilajelor de foraj, a început la Re ş iţa
în iulie Hl44.
- prăjini de pompaj. Reşiţa a dispus, în perioada r ăzboiul ui, de singura instalaţie din ţa ră care putea să fa brice aceste prăj ini. Instalaţia
existentă la UDR, necesară fabricării acestor produse, se compunea din
urm ătoarele maşini 6 0:

- maşină de refulat „National" din SUA
- strungul pentru prelucrare şi filetare
- cuptor electric pentru tratament termic
Capacitatea anuală de producţie a acestei instalaţii a fo st de ,~ca
400 OOO m tije de pompaj de diferite dimensiuni, reprezentînd cca
1 200 tone 61 •
- unităţi de pompaj şi reductoare de viteză. În vederea fabricării
acestor materiale, Fabrica de maşini dispunea de maşin a „Sykes", care
tăia dinţii angrenajelor. Aceast ă m aş ină, unică în ţa ră ş i, poate, chiar în
Europa , putea prelucra anual angrenajele necesar e pentru cca 80-90 r eductoare de viteză 62 • Între 1 august 1944 - 1944 au fost primite comenzi
pentru 178 reductoare de vitez ă diferite (88 pentru unit C:-1 ţi de pompa j,
90 separate) 63 •
59
60

61

62
63

Ibidem.
Ibidem .
Ibidem, f. 30.
Ibidem .
Ibidem.
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Fig. 14. Unitate d e pompare -

Mai jos redăm un tabel cu capacitatea
fabricarea instalaţiilor speciale64 :
D enumire

Drill Collars şi
Drill Stems
Tool Joints
Prăjini de pompaj
Unităţ i de pompaj
reductoare
TOTAL

Tone

şi

300
400
1 200
1 040

15 t.

producţie

O/n din n ecesar

100
75
80
68

2 940

a UDR-ului privind

Valoare lei

200 OOO OOO
330 OOO OOO
220 OOO OOO
275 OOO OOO
· 1 025 OOO OOO

Pe lîngă instalaţiile speciale, uzinele din Reşiţa au mai produs şi alte
materiale petroliere cu ajutorul instalaţiilor şi utilajelor generale aflate
în dotare înainte de 1924, iar capacitatea de producţie a fost următoarea 65 :
64
65

Ibidem.
ibidem, f. 31.
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Turle metalice
Maşini şi aparate de foraj:
- geamblacuri
macarale
cîrlige
capete de injecţie
trolii
mes2 Rotary
maşinC:i de aburi
pompe de noroi
Cazane de sondaj
Piese de rezerv;1
Piese brute, forjate sau turnate
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1 OOO tone

350 tone
22 tone
50 tone
200 tone
TOT AL 1 820 tone

Pe lîngă maşinile şi utilajele existente în cadrul Fabricii de maşini,
pentru fabricarea instalaţiilor speciale, au mai fost în dotare şi alte maşini
ca: două maşini orizontale, una verticală pentru şlefuit linere, o maşină
pentru broşat zalele lanţului Rotary, frez-maşini pentru sape şi carotiere,
maşini speciale de alezat cămăşile pompelor canadiene etc. Maşinile şi
utilajele mai sus enumerate şi aflate în dotarea Fabricii de maşini au fost
folosite la executarea sapelor speciale carotiere, lanţurilor Rotary, elevatoarelor, pompelor canadiene complete. lirn~relor şi pieselor de rezervă,
armăturilor de robinete etc. 66 •
Vînzarea produselor fabricate de UDR s-a făcut pe baza convenţiei
din 10 august 1930, pînă în 10 august 1940 direct de către NSCo prin organizaţia sa din Ploieşti. După aceastf1 dată, comercializarea materialelor şi
utilajelor realizate de UDR a fost concretizat.I prin societatea „SOCOMET,
FIER, OŢEL, ODESFER", iar din 1942 prin Biroul Ploieşti, care avea un
contract direct şi permanent cu toatf1 clientela din petrol67 • Solicitările de
material petrolifer au fost tot mai mari în anii războiului datorită deselon
bombardamente ce s-au efectuat după 1 august 1943 asupra sondelor şi
rafinăriilor din Valea Prahovei.
Anii războiului au provocat economiei naţionale a României mari pierderi, care au fost evaluate la uriaşa sumă de 10 OOO miliarde lei (la cursul
anului 1945) şi a depăşit de 12 ori bugetul anual al ţării de atunci68•
Industria petrolieră, alături de cea a transporturilor, a suferit cele mai
mari pagube de pe urma războiului, reducîndu-se capacitatea de cracare
şi înmagazinare a produselor petroliere cu 180/o, respectiv 390;069 •
Spre deosebire de alte întreprinderi din ţară, uzinele din Reşiţa, în
anii grei ai războiului, nu au suferit stricăciuni, căci nu au fost bombardate, dar utilajele, maşinile, furnalele, oţelăriile, laminoarele şi atelierele
mecanice au atins un mare grad de uzură datorită solicitărilor la care au
fost supuse în timpul războiului. Acest fapt se va resimţi în primii ani
după încheierea păcii.
68

Ibidem, f. 32-33.
Ibidem, f. 38.
~· 200 de ani ... , p. 117.
e1 Ibidem.

67
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Fig. 15. Perforatoare.

Imediat după război, activitatea productivă din cadrul u zinelor reşitene
a fost în declin datorită gradului înalt de uzură a maşinilor şi instal~ţii
lor, proastei aprovizionări cu materiale, materii prime şi combustibil, cît
şi numeroaselor acţiuni de sabotaj care au avnt loc între 1945-1947. Astfel, producţia globală a siderurgiei a scăzut în 1945 cu aproape 39% faţi1
de 1944, fapt ce a avut repercusiuni negative asupra construcţiei de utilaj petrolier în cadrul uzinelor din Reşiţa 70 •
Intre 1944-1948, cu toate greutăţile enumerate, la Reşiţa s-a continuat proiectarea şi reproiectarea unei game .largi de utilaje petroliere
(maşini cu aburi, pompe de noroi, unităţi de pompaj, geamblacuri de
foraj etc.) atît de necesare forajului petrolier din România 71 •
Fabricarea utilajului petrolier a început să sporească în 1948 la 12,2%,
faţă de 1% în 1938, în cadrul uzinelor reşiţene 72 • Prin realizarea actului
naţionalizării de la 11 iunie 1948 activitatea productivă a uzinelor din
Reşiţa a început să se refacă, ajungînd ca prodw;:ţia glob ală a întreprinderii să crească de 1,25 ori faţă de 194473 • între 1948-1954, Uzinele Constructoare de Maşini din Reşiţa fabricau pentru industria petrolieră
aproape 40 tipodimensiuni de utilaje petroliere, între acestea fiind : maşini
cu aburi orizontale şi verticale, pompe „DUPLEX" de 315 m 3 , trolii, de
foraj, mese Rotary, macarale, geamblacuri şi cîrlige de foraj, t~rle de
foraj şi producţie, pompe de intrevenţie etc.74 •
·
70 Reşiţa.

Istorie . . ., p. 124.
Uzinele din Reşiţa în anii . .. , p. 127.
n Reşiţa. Istorie . . „ p. 126.
73
200 de ani . . ., p. 118.
74
Uzinele din Reşiţa în anii . . ., p. 316
71
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Spedali ştilor şi muncitorilor reşiţeni le-a r evenit -::ă' sarcină în constru cţi a utilajului petrolier
realizarea, după 1948 , a unor proiecte şi documentatii tehnice în domeniul forajulu i care să se
ridice '1a· nivelul celor m ai sofisti cate aparate de
foraj existente în acea perio a dă pe plan mondial.
Astfel, în 1948 s-a întocmit documentaţia tehni că
a troliului de foraj pentru adîncimi de 4 OOO m şi
a fost pusă la punct fabricarea turbinei de foraj
(turbobur), agregat c::ire a r eprezentat teh_nica
avans a tă în domeniul fo r ajului (1952-1953) 7 <> . În
cinci ani la Resita au fost realizate toate agr egatel e de b ază pe~t~u forajul petrolier din România.
Din 1948 pîn ă în 1953, în .cadrul uzinelor din R eşiţa s-a pus un deosebit accent pe cre ş terea produ cţi ei de u tilaj petrolier, con strucţii m et alice şi
utilaj energetic, pon derea acestor sectoare în volumul producţi ei m a rfă a întreprinderii constructoare de maşini <le pe malul Bîrzavei a sporit de
la 19% în 1948, la 320/o în 1950, ajungînd în 1953.
la 380/ 0.76 •
Tot' c;u anul 1948, numeroase intreprinderi economice din ţară , printre care şi Reşiţa, au trecut
la reprofilarea producţiei. Astfel, un ele sortimente
fabricate -înainte la Reş iţa au fost transferate în
cadrul altor întreprinderi din ţară, iar uzinele
Reşiţei a u trecut la însuşirea şi producerea unor
e.roduse de o tehnic::!tate ş i complexitate mult m ai
ridicate. Dintre secţiile uzinelor din Reşiţa, transFig . 16. Cîrlig de foraj
ferate în alte -centre industriaie ciin ţară, menţio
de l ~ O t, executa t .:
năm: producţia de · bare trase din oţel la Indusiin anul 1951.
tria Sîrmei din ICîmpia Tu.tzii, 1960; forj area pieselor m ari la Uzina Progresul din Brăila şi Uzina d e Maşini Grele Bucu-i
reşti; utilajul petrolier la Uzina '1 Mai Ploieşti şi la Uzina de Utilaj P etrolier din Tîrgovi şte (1 954); osiile de vagoane la Progresul Brăila (1 9581959) ; transformatori electrici la Electroputere Craiova, iar din 1960 ş i,
o m ar e parte din podurile rulante ş i macarale tipizat e, motoarele elec-'
trice mici şi mijlocii şi diverse apar ataje electrice 77 • in schimb, u zinele'
din Reşiţa au fost profilate pe 'fa bricarea urm ătoarel or produse indus-'
tri ale: motoare Diesel pentru tracţiune fer ovi a r ă şi n aval ă , boghiuri pentru locomotive Diesel şi electrice; · motoare electrice m ari şi speciale, utilaje pentru industria chimică, metalurg ică etc.
In 1953-1954 utilajul petrolier şi construcţiile metalice au i eşit trep tat
din pr ofilul com bin atului; d acă în 1953 cele d ouă grupe de produse reprezentau 280;() din producţi a m a rfă , în 1955 ele nu au mai r eprezentat decît
so; () din această producţie 78 • Sortimentele de ' util~j petroli er produse de
1

75

76
77
1

•

Ibid em, p·. 324.
Ibidem, p. 353.
200 d e ani .. „ p. 121.
Uzinel e din Re şi ţa în anii . . „ p. 353.
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Fig. 17. Fabrica nouă de maşini. Montaj: capete de irigaţie, reductoare de viteză.
Reşiţa

vor ajunge în 1960 la numai trei tipuri (10 tipodimensiuni)79. Mai
jos vom reda un tabel ce ilustrează producţia marfă în sectorul construcţiilor de maşini din Reşiţa între 1948-1960 (privind numai construcţia
de utilaj petrolier)BO:
Produc-

în un!na- Dinamica
turale

ţia

U/M

Produse

tăţ!

producţiei

-

1950 -

(1950/19611)

Utilaje petroliere
Prăjini grele
Prăjini pătrate
Prăjini de pompaj

1948

1953

42
29
368

41
182
79

15,6

4 951
463
789

63

123

121,6

Iei

cu mufe

Pompe Duplex produse între

buc.
buc.
mii
buc.
buc.

1331

87

1952/1957

Mese Rotary
Unită ţi de pompaj
Pompe de intervenţie
Pompe de noroi produse între 1950/1954

buc.
buc.
buc.
buc.

100~

984 3
216 4

14
20

1845

NOTA:
1330/o faţă de 1952
~ 1000/o produse în perioada 1948-1953
3
984 produse în perioada 1948-1955
~ 216 produse în perioada 1948-1955
5 184 produse între 1950-1954

1

79 Ibidem, p. 316.
so Ibidem, p. 322.
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22,1
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Cu toate că fabricarea şi proiectarea de utilaje şi instalaţii petroliere
pentru foraj de la Reşiţa a fost de numai 30 de ani, specialiştii şi muncitorii acestui gigant al industriei constructoare de maşini din ţară, şi-au
adus un aport remarcabil la progresul. tehnic al industriei de foraj petrolier din România, precum şi la cîştigarea unei binemeritate faime internaţionale în construcţia şi conceperea acestor categorii de utilaje industriale.

COR/OLAN SURU

DER BAU VON ERDOLFORDERlJNGSANLAGEN IN
(1924-1954)

REŞIŢA

(Zusammenfassung)

Das Vorhandensein des Erc!Ols auf dcm Gebiete Rumaniens bildete die Voraussetzung fiir die industriellc Forderung diescs Reichtums. Seit der zweiten Hălfte
des 19. Jh. konzentrierte sich in diesem Bereich eine betrachtliche Menge fremden Kapitals.
Nach dem ersten Weltkrieg sah sich die Maschinenbauindustrie unsercs Landes vor die Aufgabe gcstellt, Bohranlagen filr die Erdolforderindustrie zu erzeugcn.
1924 wurde die UDR eine der wichtigsten Liefcranten von Bohranlagen und
anderen Anlagen fiir die einheimischen Erdolforderungsgesellschaften. 1935 unterschrieben in Sinaia die Vertreter der UDR und Malaxa - Bukarest einerseits,
und die britisch-amerikanischen Gesellschaften NSCo-OWECO andererseits, einen
Vertrag, durch den die Bedingungen filr eine vergrosserte und vervielffiltigte Procluktion von Erdolforden- und Bohranlagen auf dem Gebietc Rumăniens geschaffen
wurden. Hauptproduzent war das Reschitzaer Werk.
Wăhrend des zweiten Weltkriegs litt die ErdOlgewinnungsindustrie infolgC'
der zahlreichen britisch-amerikanischen Bombenangriffe auf das Prahovatal.
In den Nachkricgsjahren sicherten die Reschitzacr Werke die Ausstattung de1
rumănischen Erdolindustrie mit technischen Mitteln. Man begann die Projekticrung
von Bohranlagcn, um einen dem Weltniveau vergleichbaren Stand zu erreichen.
Bis 1954 war das Resehitzaer Maschinenbauwerk der Hauptlieferant von Bohranlagen filr die rumănisehe Erdolgewinnungsindustrie.
1954 verlegte man die Reschitzaer Abteilung fi1r Erdolforderungsanlagen nach
Ploieşti und Tîrgovişte, wahrend man Reschitza auf die Erzeugung von anderen
Industrieprodukten profilierte.
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MUZEOLOGIE

TRADIŢII
ŞI

MUZEISTICE IN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
INCEPUTURILE ACTIVITAŢII MUZEULUI REŞIŢEAN

Primii paşi s-au parcurs în amurgul unei zile din ultima decadă a
anului 19591 cînd, ninsoarea proaspăt căzută, acoperise din abundenţă cu
o mantie scînteietoare casele şi uliţele puternicei metropole româneşti a
-0ţelului din Valea Bîrzavei. Atunci, într-o feerie de basm parcă decupată
din tabloul unei ierni de altădată, mai mulţi reşiţeni deveniră autori şi
concomitent, martorii inaugurării celei dintîi expoziţii referitoare la istoria străvechii lor urbe 2 • Eveniment, cu totul deosebit, crestat pe răbojul
vieţii culturale a Cetăţii de Foc, acest prim vernisaj dobîndeşte, în perspectiva timpului, valoare de simbol marcînd aşezarea pietrei de temelie
la edificiul primei instituţii muzeale reşiţene: Muzeul oraşului Reşiţa,
mai tîrziu, din primăvara anului 1968, transformat nemijlocit în Muzeul
oele Istorie al judeţului Caraş-Severin3 •
Deşi, încă nu s-au adunat trei decenii de la oficializarea existenţei
muzeului, astăzi, înfiinţarea lui la Reşiţa în vechiul şi marele centru industrial de pe Valea Bîrzavei este deplin justificată. Menită să răspundă
cerinţelor reale, de ordin ştiinţific şi cultural-educativ, afirmate foarte
dar la un moment dat se dovedeşte că instituţia reşiţeană nu apăru'>e
pe un teren viran, căci geneza ei a fost pregătită de existenţa unor tradiţii puternice, în regiunea sud-vestică a pămîntului românesc, se pare,
încă de la hotarul sec. XVIII-XIX-lea. Considerăm tocmai, că evocarea
acestor tradiţii şi a oamenilor care le-au reprezentat, în anumite etape,
nu poate fi lipsită de interes cînd vorbim despre începuturi.
1

Evenimentul s-a produs în seara zilei de 23 decembrie 1959, orele 18, infordin partea regretatului colaborator Albert Veto, vechi şi pasionat
colecţionar care, se numără intre fondatorii Muzeului din Reşiţa şi, fireşte, printre
participanţii la organizarea şi inaugurarea acestuia.
2 Premiera muzeistică reşiţeană s-a produs în prezenţa
unui public foarte
numeros; cf. Memoriu, text dactilografiat, datat la 5 august 1960, păstrat în Arhiva Muzeului judeţean de istorie din Reşiţa (în continuare, pe scurt M.J.I.R.)„ in
Dosarul nr. 33/1962, filele 4-8.
3 Incă de la înfiinţare, cu ocazia acordării aprobării de funcţionare, Muzeul
oraşului Reşiţa a fost încadrat în grupa II-a B, de la data de 15 martie 1962 şi
vreme de 12 ani el şi-a desfăşurat activitatea ca instituţie de categoria a IV-a, datorită viziunii fostului Comitet de Cultură şi Artă al Regiunii Banat (cf. adresei
nr. 58768/2 XI 1962). Abia in anul 1974, cu adresa nr. 80/13 II 1974, Ministerul
Muncii comunică avizul trecerii de la categoria a IV-a la categoria a II-a, promovare confirmată şi prin adresa nr. 5702 din 7 martie 1974 a CCES, in Arhiva MJIR,
Dosar nr. XVI F - 21, fila 124.
maţie obţinută
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Fig. 1. Prin:ml sediu al mu zeului din Reşiţa, amenajat la parterul cl ădiri i Sfatului
Popular Ra10nal (str. 6 Martie nr. 27) în perioada 1959-1962. Intre a nii 1980- 1987
in s tituţia mu zea lă r evine în acest sediu, ocupînd întregul etaj.
A bb. 1. Der erste S itz des M useums aus R eş iţa, im P a rterre des Raionalen Volksratsge b ă ud es (Str. 6 Martie Nr. 27) w ăhrend d.en J a h ren 1959-1962 eingerichtet.
Zwischen 1980-1987 b esetzt das Museum hier d as ga n ze Stockwerk.

Impunîndu-se cu certitudine printre cei dintîi arheologi,

epigrafişti

şi numismaţi români, cronicarul bănăţean Nicolae Stoica de Haţeg a fost,
după toate probabilităţile, pionierul activităţii muzeistice pe teritoriul Ban atului. Cărtura r de înaltă cultură, Nicolae Stoica era stăpînit de nobila

pasiune a colecţion ă rii antichităţilor, m ai ales, din zona Mehadiei unde
se stabilise şi unde, vestigiile romane se întîlnesc la tot pasul. Astfel şi-a
folo sit o parte din timp spre a identifica, cerceta, ş i chiar pentru achiziţionarea unor obiecte, descoperite întîmplător pe cuprinsul Ţării Banatului, cum obişnuia el să-şi num eas că provincia n a ta lă 4 • Personal a efectuat numeroase cercetări pe t er en, înregistrînd importante descoperiri ar·heologice de epocă romană şi medi evală , la Plugova, P etnic, Sviniţa etc.';.
Cu multă grijă, cronicarul aduna preţioas ele vestigii „grăito are despre
traiul strămoşilor", pe car e le scoteau la lumină intensele săpături întreprinse pentru reamena jar ea Bă ilor Herculane de lîngă Mehadia 6 • Rezultatele acestor strădanii, concretizat e într-o boga tă colecţie de antichităţ.i
ce cuprindea altare şi stele funer are, statui, pietre cu inscripţii, documente şi o mulţime de m onede (greceşti, romane, bizantine şi maghiar e)
a u permis lui Nicolae Stoica să pună bazele unui muzeu particular la
Mehadia - primul aşezămînt muzeistic consemnat pe t eritoriul bănă Damaschin Mioc, Viaţa şi activitatea lui Nicolae Stoica, în
Haţeg, Cronica Banatului, (cu studiu introductiv, ed iţie, glosar

4

de

D . Mioc), Ed. F a cla,
5

6

Timi~oa ra ,

1981, p. 12.

Ibid em.
Ibidem.
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ţean7. Urmărind în acest fel ca şi prin strădaniile sale cărturăreşti, scopul
profund patriotic al educării tineretului din ţinutul natal în spirit romii nesc, ctitorul muzeului din Mehadia - fie şi particular - nu neglijeazc'l
nici celălalt aspect important al utilităţii unui asemenea lăcaş al muzelor
şi consemnează: „Toţi oaspeţii de la Băi şi călători de vază şi-au exprimat dorinţa să vadă ceva din lucrurile memorabile de aici . . . La Mehadia ei vin să vadă ... la mine pietre funerare cu inscripţii romane, monede rare, antichităţi romane" 8 •
Din păcate, lipsa de interes a oficialităţilor vremii pentru crearea unui
adevărat muzeu de istorie a poporului român pe teritoriul Banatului a
făcut ca după moartea cronicarului din Mehadia 9 , efortorile sale să se
irosească, iar colecţiile adunate cu trudă, să se risipească, parte dintre ele
înstrăinate, ajungînd să îmbogăţească muzeele din Viena şi Pesta 10 •
Alte preocupări şi iniţiative, care urmc:'treau colectarea vestigiilor ~i
documentelor referitoare la trecutul teritoriului bănăţean, dar de mai
mică amploare, se constată în a doua jumătate a secolului al XIX-lc:i,
odată cu activitatea unor colecţionari particulari din Oraviţa, Caransebeş,
Bocşa şi Reşiţa 11 • Deşi, departe de a întruni trăsăturile ce definesc personalitatea cărturarului iluminist Nicolae Stoica de Haţeg, aceşti cole:~
ţionari amatori, fără îndoială pasionaţi au reuşit să formeze colecţii de
obiecte, cu caracter istorico-documentar, printre care cîteva au avut o
soartă mai bună formînd obiectul unor donaţii în folosul şcolilor locale 12 .
Referindu-se la aceeaşi perioadă din secolul al XIX-lea, ,ise impune
să menţionăm că paralel cu mai firavele iniţiative muzeistice particulare
semnalate, la Oraviţa s-a înregistrat o anumită preocupare cu caracter
oficial, emanată din anturajul societăţii St. EG. Pornind de la necesitatea
lărgirii pieţei de desfacere, ca şi în dorinţa asigurării unei reclame ef iciente propriilor activităţi şi produse industriale, conducerea sus-amintitei societăţi organiză, în anul 1869, la Oraviţa: Expoziţia produselor mor.tanistice, profesionale şi industriale, prima manifestare de acest gen din
sud-estul Europei1 3 •
Cum era şi firesc, în cadrul expoziţiei, majoritatea exponatelor aparţineau St. E.G.-ului, care îşi propusese să reprezinte viaţa economică a
ţinutului, recurgînd la o comparaţie între trecut şi prezent14. Insă, nici
premiera expoziţională consemnată, deşi avea un caracter oficial, nu a
7
Ibidem, p. 13 - colecţia lui Nicolae Stoica, adunată spre sfîrşitul sec. al
XVIII-lea şi începutul celui următor ,.a fost apreciată şi de către istoricul Damaschin Bojîncă, originar din satul Gîrlişte, jud. Caraş-Severin, considerat cel
mai bun cunoscător român din aceea vreme al antichităţilor romane, care îl vizită
pe cronicar la Mehadia în anul 1830; vezi şip. 43, nota 24.

e Ibidem, p. 13.
~ Cf. D. Mioc, Nicolae Stoica a trăit în perioada: 23/24 II 1751-6 I 1833 şi
a fost înmormintat la Mehadia cum atestă şi piatra funerară păstrată în curtea
bisericii din localitate.
10
D. Mioc, op. cit., p. 13.
11
I. Uzum, în Banatica, VIII, Reşiţa, 1985, p. 428.
12
Ibidem, p. 429 şi nota 59; vezi şi George C. Bogdan, Colecţionari, colecţii
şi ... un muzeu, în Flamura roşie, an. IX, nr. 784 din 11 mai 1957.
13 S. S. Moldovan, Prima expoziţie organizată la Oraviţa în 10 august-15 septembrie 1869, manuscris păstrat în Expoziţia permanentă de la Oraviţa; vezi şi
I. Uzum, op. cit., p. 429, notele 60-61.

u Ibidem.
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de înfiinţarea unui muzeu la Oraviţa sau în altă localitate
din sudul Banatului.
La aproape patru decenii după experienţa orăviţeană, ideea înfiinţării
muzeului se afirmă, ca o anumită formă de continuitate în cuprinsul aceluiaşi ţinut, manifestîndu-se în mod declarat şi foarte concret în oraşul
Reşiţa. Există informaţii scrise, în acest sens unul dintre ziarele vremii
consemnează că în jurul anului 1905, în centrul industrial de pe Valea
Bîrzavei s-a creat o „Comisie muzeistică pentru comitatul Caraş-Seve
rin"15. Noul organism oficial, sprijinit de conducerea uzinelor, care-şi urmărea cu consecvenţă propriile interese propagandistice era reprezentat
printr-un preşedinte, în persoana juristului dr. Ioan Budinţeanu. Comisia
judeţeană odată constituită avu misiunea de a depista şi aduna diferitele
vestigii ale trecutului: documente, hărţi, schiţe, cărţi, obiecte şi utilaje
vechi, adică un patrimoniu complex, foarte variat destinat a ilustra veridic, sub numeroase aspecte, trecutul localităţii Reşiţa, istoricul uzinelor,
precum şi al zonei industriale înconjurătoare 16 • După desfăşurarea unei
activităţi deosebit de energice, se pare, că membrii Comisiei muzeografice ... , reuşiră, în scurt timp să identifice şi să colecteze numeroase
obiecte şi materiale cu caracter geologic, paleontlogic, arheologic, etnografic, tehnic etc.17. Este însă regretabil, că valoroaselor colecţii reşiţene
le-a fost hărăzită o soartă asemănătoare cu aceea a colecţiilor adunate în
trecut la Mehadia şi Oraviţa, căci nu vor fi expuse niciodată într-un muzeu al Reşiţei ci, luară drumurile străinătăţii sorind patrimoniul unor
muzee din marile oraşe ale fostului Imperiu austro-ungar 18 •
Mai tîrziu, în perioada interbelică, noi iniţiative oficiale încercară să
reînoade firul vechilor preocupări muzeistice la Oraviţa, însă, eşuară foarte
curînd 19 • Totuşi, în aceeaşi perioadă au apărut, fiind semnalate cîteva
iniţiative particulare, unele chiar deosebit de valoroase, finalizate prin
crearea unor colecţii personale cu caracter public20 , sau prin mfiinţarea
unor muzee locale chiar dacă existenţa acestora din urmă a fost de scurn
fost

însemnată

durată 21 •

Efervescenţa muzeistică interbelică se explică prin interesul sporit faţă
de problemele majore ale istoriei naţionale ca: formarea limbii şi a poporului român: a continuităţii sale neîntrerupte pe pămîntul României
întregite, puternic stimulate după Marea Unire, înfăptuită la I Decembrie 1918, prin actul de la Alba Iulia.
10

Bogsaner Zeitung, nr. 21, Bocşa, 21 mai 1905.
Ibidem.
17
Cf. I. Uzum, op. cit., p. 429.
18 Ibidem.
'~ Cf. I. Popa. Un proiect de organi;Zare a Muzeului din Gravita. comunicrtre
Ia Simpozionul „File din istoria localităţilor cărăşene", Oraviţa, 2 noiembrie 1973.
. ~o Colecţia lui George Georgescu, comandantul portului Moldova Veche, apreciata de regretatul savant bănăţean Constantin Daicoviciu, care a vizitat-o împreunii cu Ioachim Miloia, directorul Muzeului din Timişoara: cf. C. Daicoviciu,
în Dacica (culegere de studii materiale în colecţia Biblioteca Musei Napocensis, J),
Cluj-Napoca, 1969, p. 158-159.
21
Coriolan I. Buracu, Muzeul General Nicolae Cena în Băile Herculane şi
cronica Mehadiei, Turnu Severin, 1924, p. 3-21; vezi şi Alexandru Moisi, Monografia Clisurei, Oraviţa, 1938, p. 10-12; A. Moisi militează pentru înfiinţarea unui
muzeu arheologic al Clisurii dunărene.
16
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Fi g. 2. Imobilul din str. 7 Noiembrie nr. 50, unde a fost sediul muzeului în perioada

1962-1972.
Abb. 2. Zwische n 1962-1972 war das Museum in diesem Gebâudc untergebracht.

in acest context înoitor se înscriu eforturile şi preocupările venerabilului general Nicolae Cena (1844-1922)2 2, originar din Mehadia şi rev enit în localitatea natală după pensionare. Neobosit cercetător al istoriei poporului român, el organiză ample săpături arheologice la castrul
roman Praetorium din Valea Bolvaşniţei 23 . Paralel cu investigaţiile întreprinse în zona Mehadiei, generalul Nicolae Cena desfăşură o activitate
pasionată de col e cţionar, adunînd tot felul de obiecte şi documente, măr
turii referitoare la trecutul staţiunii B ă ile H erculane, al cărei prim director român a fost numit de Consiliul dirigent de la Sibiu 24 •
Militant înflăcărat pe tărîmul difuzării culturii istorice, avînd o înaltă
con ştiinţă patriotică, b ătrînul gen eral hotărise să pună r ezultatele cercetărilor sale şi col e cţiile adunate de o in estimabilă valoar e - în
slujba cauzei e ducări i n eamului românesc oferindu-le, prin t estament,
sprea a servi înfiinţării unui muzeul de arheologie şi istorie la Băile Herculane sau la Caransebeş 25 . Dar, Nicolae Cen a nu mai apucă să va dă împlinirea visului său p entru că muri la data de 14 martie 1922, în vîrstii
de 78 ani. S tră duinţele sale n-au fost însă zadarnice, căci prin grija Secţiunii r egionale din Banat a Comisiunii Monumentelor Istorice, la 27 iulie 1924, în miile H erculane a fost inaugurat muzeul care-i purta numele
„General Nicolae Cena" -:- „cel dintîi în locurile balneare şi climaterice
n C. I. Buracu, op. cit., p. 3, 10 (21 XI 1844-14 III 1922).
23
Ibidem, p. 7.
24
Ibidem, p. 6.
25
Cf. T estamentului din 20 octombrie 1921 şi Procesului v erbal încheiat la
7 ~ec_e mbrie 1922 sub nr. 260/ 1922 la notarul public din Orşova; în acest sens,
vezi ş1 C. I. Burac u, op. ci t., p. 9-10.
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din ţară 26 • După anii de entuziasm de la început, au urmat însă ani de
uitare şi delăsare, astfel încît muzeul „General Nicolae Cena:o a stagnat.
patrimoniul său nu s-a mai dezvoltat în continuare, ba mai mult, în vremurile tulburi din preajma celui de-al doilea război mondial s-a risipit
ajungînd, parte în muzeele din Timişoara şi Lugoj, sau la Orşova ori la
Turnu Severin parte, în direcţii necunoscute, foarte probabil, la diferit·:
persoane particulare.
In aceeaşi perioadă interbelică, la începutul deceniului al treilea şi în
deceniul al patrulea se impune o acţiune muzeistică, foarte interesant<!.
desfăşurată în regiunea Clisurii dunărene din iniţiativa căpitanului George
Georgescu, comandantul portului Moldova Veche 27 • Activitatea de cok''.'ţionare întreprinsă de acest amator pasionat, însufleţit de o mare dr:1goste faţă de trecutul istoric al poporului român, a dus la constituirc:1
unei colecţii valoroase provenită de pe întreg cuprinsul Văii Duniirii.
Astfel au fost adunate la un loc obiecte dintre cele mai variate care, identificate, ordonate şi etichetate au permis amenajarea uma muzeu p<irticular extrem de interesant. Aici - adică, chiar în casa căpitanului
George Georgescu, transformată în depozit de antichităţi şi muzeu alături de fosile, eşantioane şi roci au reţinut atenţia, mai ales numeroasele exponate care ilustrau istoria Clisurii. Chiar dacă în trecut - în
secolul al XIX-iea - reprezentanţii unor instituţii universitare şi muzee
din Viena, Praga, Budapesta şi Belgrad au colectat pe teritoriul Clisurii
noastre multe piese de mare valoare istorico-documentară, muzeul căpi
tanului George Georgescu reuşi să pună la dispoziţia vizitatorilor pies•~
rare, iar unele avînd caracter de unicat, din epoca pietrei şi neolitic, din
epoca metalelor, monede şi pietre cu inscripţii romane, cărămizi şi ţigle
imprimate cu stampilele unor legiuni şi cohorte romane cantonate in
Valea Dunării, arme vechi găsite la Pescari, pe Ostrovul Moldovei, la
Pojejena sau provenind din teritoriul situat între Sicheviţa şi Berzasca.
Se aflau acolo chiar şi arme achiziţionate pe malul drept al Dunării, de
unde proveneau fiind descoperite în zona cetăţii feudale de la Golubac
şi a castrului roman Novae 28 • După ce au provocat admiraţia şi au atras
<iprecieri din partea a sute şi mii de vizitatori dar, mai ales, din partea
unor personalităţi ale vieţii ştiinţifice româneşti2 9 , la începutul conflauraţiei mondiale, se pare, că exponatele colecţiei G. Georgescu din Moldova Veche au fost evacuate pentru a fi ferite de vîrtejul evenimentelor
care n-au ocolit nici teritoriul Clisurii. In condiţiile resprective s-a întîmplat însă ca şi în cazul colecţiilor adunate în muzeul „General Nicola~
Cena" din Băile Herculane, cînd cea mai mare parte dintre obiectc!.e
căpitanului G. Georgescu au fost rătăcite fără să li se mai poată da de
urmă.
2
a Ibidem, p. 11: se pare că aprecierea aparţine dr. Alexandru Crăciune~rn.
medic şef şi apoi director al staţiunii Băile Herculane la data de 27 iulie 192~.
cînd au avut loc festivităţile ocazionate de inaugurarea Muzeului „General Nicolae Cena".
27 Se pare că muzeul particular al comandantului Gh. Georgescu s-a realizat
în şapte-opt ani, prin colectarea de obiecte şi vestigii istorice găsite intîmplător
pe teritoriul Clisurii; în acest sens, vezi Alex. Moisi, op. cit., p. 178-180.
tH Ibidem, p. 9-12; 179-180.
:!'J C. Daicoviciu, op. cit., p. 158-159.
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Fig. 3. Fostul sediu al Primăriei Oraşului Reşiţa (Str. 7 Noiembrie nr. :8), unde
Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin a funcţionat între 1972-1976.
Abb. 3. Der gewesene Sitz des Rathauses von Reşiţa (Str. 7 Noiembrie Nr. 8), wo
das Museum zwischen 1972-1976 funktionierte.

De asemenea este necesar să subliniem că în ţinutul nostru, - ne
referim fireşte la teritoriul actual al judeţului Caraş-Severin - de-a
lungul perioadei interbelice s-au remarcat şi alţi colecţionari care şi-au
desfăşurat activitatea la Bocşa, Caransebeş, sau la Reşiţa. Chiar dacă
a cţiunile întreprinse de ei nu au cunoscut amploarea şi nivelul celor iniţiate ·de generalul N. Cena sau de căpitanul George Georgescu şi nici
n-au fost finalizate muzeistic se impun, în schimb, prin marea pasiune
car e . le-a generat; prin diversitatea preocupărilor şi domeniilor abordate
d e cole cţionari; în sfîrş it, prin crearea şi m enţinerea acelui climat cult ura l propice dezvoltă rii interesului local pentru înfiinţare a unui muzeu.
Di ntre a ceşti colecţionari, mai modeşti, totuşi oameni pasionaţi dispu~i
să - $1 sacrifice timpul liber şi, adeseori, mijloace materiale însemnate, în
scopul adunării şi păstrării unor obiecte rare şi frumoase, amintim aici
pc : prof. dr. Dimitrie Cioloca din Caransebeş, posesorul unor colecţii
de icoane, monede vechi, cărţi şi periodice 30 ; familia Merkl din Bocşa
Monta n ă , al c ăre i repre zenta nţi au adunat o valoroasă colecţie de insecte
şi fluturi din Banat, ba pînă şi din îndepărtata Japonie 31 ; menţionăm, în
s firşit şi num ele farmacistului Rudolf Wolflingseder din aceeaşi localit ate. care poseda col ecţii de pictură, porţelanuri, documente, carte veche
şi bibliofilă, periodice etc.32 •
Num ă rul colecţionarilor a fost însă şi mai mare în oraşul Reşiţa unde
era cunoscută activitatea remarcabilă desfăşurată de profesorii: D. Kanabe,
30

George C. Bogda n, în Flamura roşie, IX, nr. 784, 11 mai 1957.

:u Ibid em .
32

Rudolf Wolflingscder a donat o parte dintre obi.e cte le adunate la înfiinMuzeul ui din Reş iţa. Mai tîrziu, după decesul acestui membru fondator,
.nu m('roasc obiecte din col e cţia sa au intrat prin achiziţie în proprietatea MJIR.
ţarea
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Erno Speidl, Iosif Widhager, Gheorghe Malin, sau de către economistul
Gheorghe Cimponeriu, care avea diferite col~cţii constituite din cărţi,
periodice documente ilustrate, monede, materiale arheologice etc. 33 ; inginerii: Petru Gherguţa şi Anton Ringeisen 34 , deţinătorii unor splendide
colecţii de mineralogie şi paleotologie; Alexandru O.thmayer şi Hermann Hell care aveau colecţii de fotografii, documente şi obiecte legate
de trecutul metalurgiei reşiţene 35 ; Gheorghe Tunea care îşi alcZ1tuiesc
o interesantă colecţie paleontologică, piese de mineralogie şi trofee cinegetice36; sau Ion Marta, vînător faimos dar, în acelaşi timp, conservator
şi preparator de trofee care deţinea o colecţie formatd din zeci şi sute
de exemplare conservate, reprezentative pentru fauna Banatului3i.
Multe dintre obiectele adunate de cei amintiţi mai sus au fost oferite
şcolilor şi gimnaziilor locale folosind drept material didactic de mare
valoare şi originalitate. Din păcate, lipsa de interes a organelor locale din
acele vremuri - neacordarea sprijinului material şi moral necesar a reprezentat cel mai serios obstacol în calea atragerii şi unificării nenumăratelor iniţiative particulare, pentru concentrarea organizată a colecţiilor ce le deţineau şi valorificarea lor într-o instituţie cu caracter public în folosul obştii.
De atunci au tre.cut cîteva decenii, dar interesul reşiţenilor pentru
crearea muzeului în oraşul lor. nu a dispărut.·
Treptat, după refacerea economiei distruse de război, condiţiile activităţii paşnice au generat şi la Reşiţa premisele necesare reînodării firului vechilor tradiţii şi dinamizării vieţii culturale locale. ln contextul
inoitor, postbelic n-au întîrziat sc1 apară noi iniţiative şi demersuri insistente care urmăreau înfiinţarea unei instituţii cultural ştiinţifice în Cetatea de Foc.
în acest sens, pe: la începutul anului 1957, adică, cu mai bine de trei
decenii în urmă, în sinul lucrătorilor din uzinele reşiţene s-a avansat propunerea creerii unui muzeu tehnic al Reşiţei. Era doar un început, concretizat printr-un memoriu către Casa de cultură a sindicatelor, căreia
i s-a solicitat colaborarea în problema înfiinţării muzeului. Se părea, că
demersurile se desfăşoară într-un ritm lent, pe un teren destul de arid,
dar această situaţie n-a mai descurajat pe nimeni. Un grup de reşiţeni
pasionaţi hotărî să preia iniţiativa şi s-o ducă pînă la capăt. Activitatea
lor a început prin redactarea unui memoriu adresat organelor locale prin
care se transmiteau propuneri foarte concrete în legătură cu înfiinţarea
unui muzeu în oraşul Reşiţa. Cu acest prilej s-au relevat atît necesitatea
stringentă, cit şi importanţa creerii instituţiei în viaţa culturală a oraşului, ca şi posibilităţile reale pentru înfăptuirea vechiului deziderat nl
muncitorilor şi intelectualilor reşiţeni. In acelaşi timp, s-a solicitat sprijinul conducerii Combinatului Metalurgic Reşiţa. Rezultatele acestor
33

u
35

George C. Bogdan, în Flamura roşie, nr. IX, nr. 784, 11 mai 1957.
Ibidem.
.
Ambii se numărau printre fondatorii Muzeului din Reşiţa,

decedaţi.

în prezent

După decesul proprietarului, urmaşii au donat colecţiile MJIR, unde parţinI
au fost şi valorificate; în acest sens vezi Georgeta Trincă (El Susi) în Acta IVI N,
xx; 1983, p. 859 şi urm.
· 37 . In prezent decedat, s-a numărat printre fondatorii
şi donatorii Muzeufoi
din Reşiţa.
3u
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Fig. 4. Intre anii 1976-1981 patrimoniul muzeului reşiţean a fost . depozitat în
această cl ă dire, situată pe str. Văliu g ului nr. 103.
Abb . 4. Zwischen 1976-1981 war das Patrimonium des Muse ums in diesem Ge băude
a uf der Văliugului strasse nr. 103 unter gebracht.
acţiuni

con jugat e n-au întîrziat să apară · şi curînd, chiar în cadrul Combinatului Metalurgic · Reşiţa a fost creată „Comisia pentru înfiinţarea muzeului", compusă din 27 de reprezentanţi ai oamenilor muncii: ingineri,
tehnicieni, funcţionari şi muncitori. in fruntea comisiei era un preşedinte ,
în persoana ing. Gheorghe Ilin, un · vicepreş edinte în persoana ec9nomistului Durnitru Neagră u şi secretarul comisiei George C. Bogdan , cunoscut om de cultură şi publicist din Reşiţa 38 • Foarte operativă, noua
comisie a început să identifice şi să colecteze diferite documente şi obiecte
(piese, unelte, utilaje, instalaţii, acte vechi d.e valoare d ocumentară , hărţi
vechi, fotografii, a fi şe, plă ci comemorative etc.) 39 . P entru ating·~rea scopului propus au fost atraşi noi colaboratori din rîndurile inte lectu alităţii
reşiţene şi ·d intre numeroşii pensionari pasionaţi de cer cetar ea istoriei
locale, ba uneori , ei în şişi colacţionari de r elicve sau alte mărturii ale
trecutului. Urmărind cr eşterea sferei de acţiune, la 12 iulie 1957, Comisia
pentru înfi!nţa rea rpuzeului a elaborat un material propagandistic, numit:
Apel p entru înfiinţarea unui m uzeu la Casa de cultură C.M.R. din Reşiţa4 0
şi

mii

care, tipărit în
de exemplar e a fost difuzat cu spijinul colaboratorilor în întreaga ţară, ba chiar , popularizat cu a jutorul presei 41 •
28
Prin Ordinul d e· ser viciu, nr. 7-1 di n 20 iunie 1957, Directorul G e ne ral al
CMR, dispune î n fiinţarea un e i Comisii" care să ducă la bun sfîrsit sarcin a de
m ai su s" (înfii nţarea unui mu ze u). stabili n du-i compo n en ţa nomi na.I ii la 21 de
m embri. Ulterior, cum reiese ş i din Ape lul'. . ., e laborat, nr. m e mbri lor c0misiei
pentru înfiinţa noa m uzeului a fo st m ăr it la 27 m embri.
39
G eorge · C. Bogdan, în Drapelul Roşu, Timio;;oara , nr. 403 1 di n 8 XII 1957.
•u Cf. exe mpl ar tipări t, ·aflat în posesia autorului prin a mabilitatea lui Ge<>rge
C. Bogda n, fo stul secreta r a l Comisiei pentru înfiinţ area muzeului, d a ta t din
12 iulie 1957.
41
Alexa nd er Ti etz," iri N~uer Weg, nr. 2546 din 28 iunie 1957· G. C. Bogdan
în Flamur~ roşie, rx;: rir. -803 din 17 iUlie 1957; ' Apel ul .. ., a apărut şi fo Neue;
W eg, nr. ·2576, 2 augusF 1957.
·
· ·.
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Fig. 5. Monumentala con st rucţie situată pe Bd. Republicii nr. 10, d evenită sediul
Muzeului Jud eţ ean de Istorie din luna decemb rie 1987.
Abb, 5. Der Monumentalbau aus dem Republicii Boulevard nr. 10, wurde im Monat Dezember des J a hres 1987 der Sitz des Museums.

Paralel, cu acţiunile de colectare a patrimoniului muzeistic în anul
1958, la Casa de cultură au fost iniţiate o serie de manifes tări pregă
titoare ca: expoziţia Reşiţa ieri şi azi, organizată cu sprijinul asociaţiei
turiştilor reşiţeni (C.O.R.T.E.), care pe lîngă alte materiale, provenite
dii). donaţii, cuprinde şi exponate cu caracter istoric-arheologic culese,
cu · ocazia unor excursii şi drumeţii în zona înconjurătoare; simpozionul
cu tema „Să cunoaştem trecutul regiunii noastre " 4 ~ . Cei peste 22 OOO de
reşiţeni care au participat la aceste manifestări, reprezintă dovada de
netăgăduit a interesului puternic pentru cultură , demonstrînd dorinţa
locuitorilor acestui oraş de a avea muzeul lor, o instituţie specializată
care să ofere cunoştinţe şi date despre istoria ţinutului natal.
Răspunzînd numer oaselor propuneri, ca şi apelurilor adresate, Sfatul
Popular al oraşului Reşiţa hotărî, în t oamna anului 1959, înfiinţarea unui
muzeu de istorie locală . Cu acest prilej a fost constituit şi un Comitet
de organizare al muzeului orăşenesc Reşiţa, sub competenţa conducere
de specialitate a profesorului de istorie Octavian Răuţ.
In concepţia celor care l-au iniţiat şi organizat, noul vlăstar al muzeografiei româneşti urma să revină „nu numai un colecţionar de valori
culturale, ci şi o instituţie vie, capabilă să popularizeze idei, să insufle
u Informaţii a mabile din partea lui Albert Veto, ca şi a dr. Gheorghe Lazarovici, lucrător al Muzeului din Re:;iţa şi statornic colaborator al instituţiei (ln
prezent, şe f secţie a rheologie la Complex ul muzeal judeţean din Cluj-Napoca).
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sentimente şi să-şi exercite funcţiile de cercetare, colectare şi cultural-educative în folosul marelui public" 43 •
Astfel, într-o atmosferă sărbătorească, dominată de entuziasm şi de
optimism molipsitor, la orele 18°0 , în ziua de 23 decembrie 1959, a fost
inaugurat sediul primei instituţii muzeale din istoria Reşiţei, în imobilul
din strada 6 Martie nr. 27, la parterul fostului Sfat popular raional.
Prima expoziţie organizată la inaugurarea muzeului, prezenta, în spaţiul
oferit de trei încăperi, obiecte ~i materiale legate de trecutul istoric îndepărtat, de începuturile şi dezvoltarea uzinelor Reşiţa, ca şi de cadrul
natural din împrejurimi. De fapt, tematic se urmărea o prezentare succin~ă
a momentelor principale înregistrate în evoluţia societăţii omeneşti din
acest ţinut 44 • Desigur, prezentarea dezvoltării istorice sub altă formă, nici
nu era posibilă datorită caracterului foarte eterogen al patrimoniului
iniţial, constituit empiric, exclusiv din obiecte donate de cei peste 50 de
colecţionari amatori care au răspuns solicitării Comisiei de organizare a
muzeului45 • Schematismul expunerii era influenţat, însă, în mare măsură,
de numeroasele „pete albe" şi de golurile existente atunci, în cunoaşte
rea trecutului istoric al ţinutului, datorită penuriei izvoarelor istoriei
locale determinată, în primul rînd, de absenţa investigaţiilor arheologice.
Acestor necesităţi şi probleme vitale pentru existenţa sa, trebuia să
le răspundă, încă din primii ani de activitate, tînărul muzeu reşiţean.
Situaţia a fost agravată de faptul că neexistînd o recunoaştere oficială din
partea forurilor c;entrale de resort şi deci, un statut legal de funcţionare,
proaspăta instituţie muzeală s-a confruntat cu grave probleme de personal, de finanţare a activităţilor sale şi de bază tehnico-materială. Apreciind rolul important ce revenea noului aşezămînt cultural ştiinţific, în
procesul de educare şi instruire a oamenilor muncii, conducerea uzinelor
şi unii reprezentaţi inimoşi din cadrul organelor locale au înţeles sii sprijine muzeul pentru a supravieţui şi în continuare.
Incă din primăvara anului 1960 s-au găsit posibilităţi şi forme adecvate în vederea sporirii patrimoniului muzeistic prin achiziţii, dar mai
ales prin inţierea şi executarea unui program propriu de cercetare arheologică în împrejurimile Reşiţei şi pe Valea Bîrzavei. Aproape de la început, eforturile locale pentru organizarea pe baze ştiinţifice a activităţii
s-au bucurat de sprijinul Muzeului regional al Banatului, arheologii Marius Moga, Ortansa Radu îndrumînd, cu competenţă, primii paşi în domeniul cercetărilor arheologice, întreprinşi de muzeul reşiţean. Aşa s-au
organizat: explorarea peşterilor Stîrnic şi Popovăţ; numeroasele periegheze întreprinse, pe culmile împădurite de la Coltani şi Bocşa; sau cercetarea împrejurimilor din zona Ocnei de Fier şi Dognecei. Treptat, colecţiile muzeului au crescut iar numărul obiectelor, din ce în ce mai mare
Şi mai Variat, ridică problema păstrării şi conservării, dar mai ales, a
valorificării expoziţionale într-un spaţiu devenit, iarăşi foarte limitat.
"

43

Cf. Memoriu din 5 august 1960, în Arhiva MJIR, Dosar nr. 33/1962, filele

4-8.
44

Ibidem.

45

Text manuscris întocmit de Albert VetO. la solicitarea subsemnatului. Lista
donatorilor muzeului se păstrează în posesia autorului; vezi şi Referat, din
14. VI. 1961, text dactilografiat in Arhiva MJIR, Dosar 33/1962, filele 2-3.
29 - Banatlca, voi. X.
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Fig. 6.

Faţa d a con strucţi ei la eta jul că reia se afl ă expoziţia permanentă
Bă ile Herculane organizat ă din anul 1971.

a

s ta ţ iunii

Abb. 6. Die Fassade des Gebaudes in dessen Stockwerke sich die standige Asstellung
des Kurortes B ăile Herculane befindet (wurde 1971 organisiert).

Astfel, nu vor trece, nici şase luni de la înfiinţarea muzeului cînd,
nevoia sp aţiului pentru expunere şi depozitare a devenit foarte acută,
chiar dramatică odată cu organizarea primei acţiuni expoziţionale, mai
ample, în primăvara anului 1960. Această nouă expoziţie de istorie şi
arheologie organizată, cu sprijinul şi participarea Muzeului regional al
Banatului, urmărea să ilustreze dezvoltarea istorică a societăţii omeneşti
în sud-vestul României printr-un mare număr de exponate tridimensionale, originale, împrumutate de la instituţia timişoreană. Atunci s-a
constatat că spaţiul muzeului este cu totul neîpcăpător astfel încît expoziţia a fost transferată şi montată în sălile oferite de către Casa de cultură a sindicatelor. Acţiunea în sine a reprezentat un succes de public
deosebit, pentru că într-o perioadă de numai două luni de zile s-au înregistrat 18 160 de vizitatori cu plată 46 • Dacă avem în vedere populaţia
Reşiţei în perioada respectivă, cifra vizitatorilor este cu adevărat impresionantă, ea demonstrînd că spaţiul iniţial atribuit muzeului era, extrem
de redus. Situaţia instituţiei devine şi mai grea din vara aceluiaşi an,
după primele sondaje şi . săpături arheologice pe teritoriul localităţilor
Ramna, Bocşa şi Berzovia. In urma acestor investigaţii deosebite de rodnice, muzeul şi-a încetat orice activitate expoziţională, sediul său fiind
transformat într-un mare depozit, cu cabinete de lucru destinate studierii şi prelucrării materialelor provenite din săpături. Este evident că
întreruperea activităţii expoziţionale n-a însemnat, nicidecum, încetarea
existenţei muzeului din Reşiţa ba, dimpotrivă, a determinat dezvoltarea
4

u

Referat al 'Sfatului popular al

oraşului Reşiţa

-

Secţiunea \nvăţămint şi

cultură, text dactilografiat, cuprinzÎnd opt file nedatat, păstrat în Arhiva MJIRi

Dosar m:. 33/1962,

ti~ele 1.~21 .
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esenţiale a activităţii
însăşi raţiunea de a fi a unei

acestuia, cercetarea ştiinţifică, care justifică
asemenea instituţii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică, în special, investigaţiile arheologice efectuate între anii 1960-1962, prin cantitatea importantă de
materiale şi obiecte descoperite au diversificat structura colecţiilor sporindu-le la un total de 6 OOO exponate 47 • Situaţia aceasta a impus cu necesitate, prin evidenţa faptelor, problema atribuirii unui nou local, mai
încăpător, ca şi recunoaşterea oficială a muzeului. Cu sprijinul oficialităţilor locale, însă de la începutul anului 1962 muzeului i s-a repartizat
imobilul din strada 7 Noiembrie nr. 50, dotat cu spaţii la subsol, parter,
etaj şi cu o curte interioară proprie 48 • Inaugurarea noului sediu a avut
loc într-un cadru festiv în ziua de 11 martie 1962. Patru zile mai tîrziu,
adică la 15 martie, prin adresa nr. 48322/1962 a Ministerului Invăţămîn
tului şi Culturii, Muzeul oraşului Reşiţa a dobîndit aprobarea oficială
de funcţionare, ca instituţie de categoria II b.
Pornind de la structura patrimoniului constituit din colecţii de mineralogie - paleontologie, arheologie - istorie veche şi istoria dezvoltării
metalurgiei, cea dintîi expoziţie de bază a muzeului reşiţan a fost organizată pe trei secţiuni cu tematică distinctă: la parter, prin exponate
originale, dar şi cu ajutorul unor hărţi şi grafice era înfăţişat trecutul
geologic şi bogăţiile din subsolul teritoriul aparţinător Reşiţei; la etaj,
pe spaţiul a trei încăperi a fost ilustrată dezvoltarea istorică a societăţii
omeneşti din paleolitic pînă în epoca feudală; cel mai mare spaţiu a fost
destinat reprezentării istoriei metalurgiei ca ocupaţie economică de baza
a oamenilor din Valea Bîrzavei, începînd din perioada eneolitică şi pînă
în prezent.
Beneficiind de un sediu propriu, mult mai corespunzător nivelul de7..voltării patrimoniului în etapa respectivă, ca şi de o bază tehnico-materială superioară, între anii 1962-1964 devenise posibilă reorganizarea
şi aşezarea întregii activităţi a muzeului pe baze riguros ştiinţifice, pornind chiar de la evidenţa primară a exponatelor şi colecţiilor.
Pe planul cercetării şi valrificării moştenirii culturale a poporului
român, încă de la primii paşi Muzeul din Reşiţa şi-a asumat sarcina in~
vestigării istorico-arheologice a teritoriului aflat pe raza sa de acţiune.
La început, înregistrăm firesc o perioadă de pionerat, căutări insistente,
de periegheze, sondaj şi numeroase săpături de verificare, orientate între
anii 1962-1964 aproape exclusiv, de-a lungul Văii Bîrzavei. Spre sfîrşitul intervalului de prospectare a teritoriului menţionat, un colectiv de
arheologi reşiţeni în colaborare cu specialişti de la Muzeul Banatului49 ,
organizează primele săpături arheologice sh:tematice, de amploare, în hotarul localităţilor Berzovia, Ramna, Bocşa Română, Zorlenţul Mare, Su!"duc şi Greoniso.
laturii

47
Referat (către Sfatul popular al regiunii Banat), text dactilografiat din două
file, Dosar nr. 33/1962, filele 9-10.
tH Cf. Memoriu din 5 august 1960; in prezent in această clădire se aflil sediul
Bibliotecii judeţene.
46
Din partea Muzeului orăşenesc Reşiţa au participat prof. Octavian Răuţ şi
viitorul arheolog Gheorghe Lazarovici, pe atunci elev al Liceului mixt Reşiţa. De
la Timişoara participă Marius Moga şi Ortansa Radu.
~ Săpăturile de la Surduc şi Greoni au fost conduse de dr. Dumitru Protase
de la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca.
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Este incontestabil ca m primii ani ai existenţei muzeului activitatea
arheologică amintită anterior, repezenta aproape forma exclusivă de cercetare practică, care s-a dezvoltat continuu urmărind în principal realizarea a două obiective importante:
1. Imbogăţirea documentaţiei arheologice, a tezaurului de informaţii,
date şi dovezi materiale, diversificarea şi creşterea numărului colecţiilor,
care să contribuie la înlăturarea numeroaselor „pete albe" şi a golurilor existente în cunoaşterea trecutului istoric al zonei, implicit, în tematica
reprezentării sale expoziţionale.
2. Elaborarea unui repertoriu arheologic, cît mai complet şi exact,
întemeiat pe confruntarea informaţiilr cu terenul, prin periegheze, explorări şi sondaje de verificare, spre a servi drept instrument de lucru
în orientarea investigaţiilor arheologice de amploare, dar şi ca îndrumător
pentru stabilirea eventualelor priorităţi şi includerea lor în programele
de cercetare anuale, sau de perspectivă, ale muzeului.
Cu toate acestea între anii 1965-1967, dezvoltarea cercetării arheologiei a înregistrat un ritm mai lent, investigaţiile stăruind mai muJt
intervenită în activitatea arheologică a permis însă, dezvoltarea unor cerasupra castrelor romane de la Berzovia şi Surduc51 • Perioada de relaxare
cetări care vizau domeniu istoriei tehnice a mineritului şi .metalurgiei.
ln acest scop s-au întreprins numeroase acţiuni pe teritoriul localităţi
lor: Doman, Secu, Lupac, Dognecea, Ocna de Fier, Bocşa, Cracu cu Aur,
Anina şi Oraviţa 52 •
Odată cu primăvara anului 1968, după reorganizarea administrativ
teritorială a ţării, Muzeul oraşului Reşiţa s-a transformat în Muzeul de
istorie al judeţului Caraş-Severin, iar întreaga sa activitate - de cercet::lre, evidenţă ştiinţifică, ocrotirea patrimoniului şi cultural - educativă
- va înregistra o intensificare extinzîndu-se, practic, la aria întregului
judeţ recent constituit.
In noul context judeţean au devenit posibile o serie de rezultate valoroase, descoperiri şi contribuţii istorico-arheologice deosebite ajunse în
prezent, bine cunoscute şi apreciate, pe plan ştiinţific naţional, dar şi dincolo de hotarele patriei ilustrînd o remarcabilă etapă din activitatea de
cercetare arheologică şi de valorificare a patrimoniului cultural existent
pe teritoriul sud-vestic al României.
In contextul schiţat, după faza începuturilor, din anul 1969, se poate
vorbi despre trecerea hotărîtă la îndeplinirea prevederilor unui program
de cercetare arheologică, de largă perspectivă, menit să acopere sistematic teritoriul judeţului Caraş-Severin şi să contribuie, în acelaşi timp, la
cunoaşterea istoriei locale (a problemelor şi aspectelor sale, în amănun
ţime), ca şi la elucidarea unor probleme fundamentale ale istoriei naţionale.

Orientat, în funcţie de realităţi judeţene şi de necesităţi obiective,
corect determinate ~i precis formulate, programul de cercetare arheologică a fost structurat, cronologic şi tematic, astfel încît să ofere răspun51
Dr. D. Protase, preia în această perioadă şi conducerea cercetărilor la castrul de la Berzovia, iar din partea Muzeului din Reşiţa participă Volker Wollmann,
directorul de atunci al instituţiei '
52 Cercetările de istorie a tehnicii, intreprinse în perioada 1965-1967 sub conducerea directorului instituţiei au contribuit la dezvoltarea patrimoniului în domeniul mineritului si metalurgiei.
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Fig. 7. Teatrul Vechi din Orav iţa. Monument de arhitectură edificat în anul 1817,
devenit muzeu din anul 1969, cînd a fost inaugurată expoziţia permanentă de
istoria culturii.
Abb. 7. Das alte Theater aus Oraviţa, 1817 errichtetes Monument, seit 1969 Museum das die stă ndi ge Ausstellung der Geschichte der Kultur beherbergt.

suri problemelor importante, de m are interes ştiinţific, dar n elucidate,
pe care le menţionăm mai jos:
1. Locul şi rolul deţinut de teritoriul judeţean în cadrul procesului
de antropogeneză. Identificarea şi cunoaşterea unor străvechi culturi şi
civilizaţii existente în aceste părţi.
2. Cunoaşterea evoluţiei locale, specifice, a comunităţilor n eolitice şi
relaţi il e fondului cultural autohton cu fondul n eolitic balcan o-an atolia n
şi mediteranean.
3. Identificarea vestigiilor care atestă începuturile unor ocupaţii permanente ale locuitorilor din acest ţinut, în legă tură cu exploatarea şi folosirea metalelor existente în cantităţi importante în zona muntoasă din
partea de sud a Banatului.
4. Cunoaşterea celor mai timpurii reprezentări, pe plan arheologic ale
civiliza ţiei daco-getice, unitatea şi dezvoltarea culturii m at eriale şi spirituale daco-get e, în conexiunile şi dialogul ei cu alte civilizaţii ale lumii
contemporane.
5. Precizarea caracterului, duratei şi profunzimii s tăpînirii roman e pe
teritoriul Banatului. Aspectele caract eristice, specifice ale simbiozei daco-romane şi raporturile autohtonilor cu popul aţi ile migratoare.
6. Cultura materială şi spirituală a românilor bănăţeni la începutul
evului m ediu, caracterul ei romantic, unitar şi original.
7. Gen eza şi cristalizarea formelor feudale autohtone, r ezultate ale
afirmării independente a românilor bănăţeni , pe plan econom ic, social,
politic şi cultural în perioadele de la începutul evului m ediu. Fortifi caţii,
aşezări, reşedinţe şi ctitorii cneziale sau voievodale române şti.
https://biblioteca-digitala.ro
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Odată cu trecere·a la îndeplinirea acestui program a apărut şi neceimperioasă a realizării unei publicaţii proprii de specialitate care,
să servească la rapida popularizare a rezultatelor cercetării arheologice
şi istorice efectuate de muzeu, dar, mai ales, la introducerea lor în circuitul ştiinţific naţional, prin elaborarea unor rapoarte, comunicări, noh~.
studii şi alte materiale menite să devină izvoare şi repere sigure pentru
întocmirea viitoarelor sinteze cu privire la dezvoltarea societăţii româneşti pe teritoriul Banatului. De la început, s-a urmărit ca această publicaţie să grupeze în jurul său pe toţi cei interesaţi în cercetarea ar~eo
logică şi istorică a Banatului. Se impune, de aceea să precizăm aici, că
în primii săi ani de activitate Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin
din Reşiţa nu dispunea de potenţialul ştiinţific pe care-l presupunea realizarea obiectivelor unui program de cercetare arheologică, atît de vast,
nu existau specialiştii necesari, nici sub raport numeric şi nici calitativ.
Tînărul colectiv al instituţiei a fost format şi s-a rodat pe parcurs, iar
în această direcţie un rol important şi un sprijin de nădejde s-a obţinut

sitatea

din partea unui larg colectiv de colaboratori externi. Indeplinirea sarcinilor ştiinţifice asumate, a beneficiat, în primul rînd, de îndrumarea, am
putea spune părintească şi de conducerea de către regretatul savant Constantin Daicoviciu, fiul acestor meleaguri53 , alături de care au participat
mai tinerii cercetători, unii cu o bogată activitate şi prestigiu bine stabilit pe tărîmul cercetării arheologice cum au fost şi regretaţii dr. Hadrian
Daicoviciu, dr. Nicolae Vlassa de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca, sau dr. Florea Mogoşanu de la Institutul de arheologie din
Bucureşti. Alături de aceştia au participat, de asemeni, cu competenţă şi
entuziasm, arheologii: dr. Mircea Rusu, conf. univ. dr. Dumitru Protase,
dr. Gheorghe Lazarovici, dr. Nicolae Gudea, Ştefan Matei şi Eugen Iaroslavschi, de la Institutul de istorie-arheologie şi Facultatea de istorie
a Universităţii din Cluj-Napoca, precum şi de la Muzeul de istorie al
Transilvaniei54 ; dr. Petre Roman şi dr. Vasile Boroneanţ de la Institutul
de arheologie din Bucureşti.
Cu sprijinul lor, prin activitatea colectivului reşiţean, în mod treptat,
proiectele de cercetare au început să prindă viaţă iar, paralel cu ele din
anul 1971 a fost inaugurată şi activitatea editorială a muzeului reşiţean
odată cu apariţia primului număr al publicaţiei Banatica, culegere ştiin
ţifică de materiale şi studii referitoare la arheologia şi istoria judeţului
Caraş-Severin. Editată din doi în doi ani, astăzi, această publicaţie devenită foarte cunoscută în ţară şi peste hotare se află în faţa apariţiei celui
de-al X-lea volum.
A trăit în perioada Hl9B-1973. Originar din localitatea Căvăran (jud. Cacare-i poartă :istăzi numele a fost înmormîntat la Cluj-Napoca. Intr-o scrisoare către G. C. Bogdan datată la 22 august 1957 îşi exprimă simpatia
P:'ntru iniţiativa înfiinţării muzeului la Reşiţa, făgăduind atît sprijinul personal
cit şi din partea instituţiei pe care o conducea: „Vă asigur de la început de tot
53

raş-Severin),

concursul meu şi de concursul colaboratorilor specialişti de la Institutul de Istorie
pe care-l conduc". Promisiune, întotdeauna onorată, pînă la moarte!
51

Cercetările

organizate în perioada 1968-1980 la Gornea, Pescari

şi

Ilidia,

funcţionat cele mai mari şantiere arheologice de pe teritoriul judeţului
Caraş-Severin, au fost organizate şi finanţate, integral, de către Muzeul judeţean
de istorie din Reşiţa, alături de colaboratorii din Cluj-Napoca: Gh. Lazarovici,
N. Gudea şi St. Matei, la cercetări participînd şi subsemnatul în calitate de responsabil al săpăturilor de arheologie feudală.

unde au
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la Moldova

Ausstellung der Geschichte de Clisura.

Pe de altă parte, în dezvoltarea activităţii de cercetare arheologică ,
noua etapă a fost, de la început, dominată de faza executării unor ample
şi intense săpături de salvare, organizate în Valea Dunării la diferite
obiective care urmau să fie inundate de apele viitorului lac de acumulare
de la Porţile de Fier I. Au fost anii 1968-1971, plini de ecoul unor spectaculoase descoperiri arheologice, de mare importanţă pentru cunoaşterea
istoriei locale, dar şi pe plan naţional, înregistrate în cuprinsul l ocalită
ţilor Gornea, Pescari, Pojejena, Moldova Nouă şi Berzasca 55 • De atunci,
în fiecare an, cercetările arheologice au vizat noi obiective, extinzîndu-se
spre Valea Caraşului, Valea Nerei, Valea Bîrzavei şi în zona culoarului
Tim iş-Cerna, trecînd de la faza săpăturilor de salvare şi a sondajelor de
verificare, la ex ecutar ea unor ample săpături arheologice sistematice, de
durată .

In continuare, amintim foarte succint, cîteva dintre cele m ai importante rezultate şi contribuţii aduse de către specialiştii Muzeului de istorie
al judeţulu1 Caraş-Severin la dezvoltarea cercetării istorico-arheologice
a teritoriului şi patrimoniului cultural naţional:
- Astfel, investigarea epocii paleolitice în staţiunile de la Gornea
(Dealul Căuniţei şi Dealul Păzărişte) şi în peştera Gaura Chindiei II de
la P escari, a pus în evidenţă vechimea locuirii şi activităţii om ene şti pe
plaiurile din Valea Dunării , dar mai ales, a lămurit o serie de particularităţi ce definesc caracteristicile unui aşa -numit paleolitic superior „cuarţitic " de tip bănăţean56 • In acelaşi timp, picturile rupest e de la Gaura
Chindiei, se constituie printre cele mai vechi şi , deosebit de valoroase,
reprez ent ări ale artei pariet ale primitive de pe teritoriul României şi din
întreg spaţiul sud-est european.
5

~

56

V. Boroneanţ, în Banatica, III, 1975, p. 123-129.
Florea Mogoşa nu, Paleoliticul d i n Banat , B ucureşt i, 1978, p . 130-136.
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- Amplele săpături arheologice, efectuate sistematic în aşezările de
la Gornea, Moldova Veche, Liubcova, Pojejena şi reluarea unor cercetări
mai vechi de la Zorlenţu Mare, Ohaba Mîtnic şi Ruginosu au scos la lumină o cantitate impresionantă de vestigii care, atestă gradul înalt al dezvoltării culturii materiale şi spirituale, atins de comunităţile neolitice de
tip Starcevo-Criş şi Vinea-Turdaş, ilustrînd relaţiile acestor culturi autohtone cu avansatele civilizaţii neolitice din spaţiul balcano-anatolia.n
si mediteranean. Un rezultat foarte concret al acestor cercetări asidue a
fost constituirea în cadrul Muzeului judeţean de istorie din Reşiţa, a uneia
dintre cele mai valoroase colecţii de plastică neolitică - în special figurine
antropomorfe - din ţară şi chiar, din întreaga regiune nord-balcanică.
Din punct de vedere ştiinţifico-documentar, aşezarea aparţinînd culturii Vinca, faza A, cercetată pe terasa Căuniţa de Sus de la Gornea, a
fost identificată şi se poate încadra printre cele dintîi epicentre ale unei
străvechi civilizaţii trei-patru, la număr, în toată Valea Dunării - de
origine anatoliană, care a pus bazele neoliticului mijlociu în Europa de
sud-est57 .
La Zorlenţu Mare, în punctul lcrelişte, pe o suprafaţă de peste 20 ha,
au fost identificate vestigiile unei adevărate metropole, aparţinînd purt<J.torilor culturii Vinca din neoliticul mijlociu, a cărei identificare şi studiere a permis lămurirea evoluţiei acestei culturi pe întreg spaţiul b:lnăţean58.

-

Inceputurile procesului de indoeuropenizare, dezvoltarea civiliz::itracilor timpurii, dezvoltarea remarcabilă şi difuzarea largă a metalurgiei aramei şi bronzului, sînt atestate prin săpăturile de la CuptoarcDealul Sfogea; Băile Herculane-Peştera Hoţilor; Gornea-Sicheviţa (în numeroase puncte); Liubcova-Stenca şi Ţiglărie; Moldova Veche şi Valea
Timişului (corn. Buchin).
Contribuţii valoroase la cunoaşterea dezvoltării civilizaţiei tracilor timpurii au prilejuit săpăturile întreprinse la Gornea, Stenca Liubcovei, Valea Timişului, Caransebeş, Moldova Veche-Ostrov şi la Liubcova-Ţiglărie.
Urmele materiale, scoase la lumină cu acest prilej, pun în evidenţă strînsa
înrudire etno-culturală existentă pe un spaţiu geografic foarte vast. Obiectele de bronz găsite în număr din ce în ce mai mare, reflectă bogăţia ză
cămintelor cuprifere, ca şi nivelul înalt al metalurgiei bronzului pe teritoriul judeţului Caraş-Severin.
- Dezvoltarea metalurgiei fierului în perioada hallstattiană este bine
reprezentată de rezultatele cercetărilor întreprinse la Bocşa Română, Gor-nea, Pescari, Moldova Veche, Vărădia, Ilidia (corn. Ciclova Română), R~
metea-Pogonici şi Valea Timişului. Numărul mare al staţiunilor de tip
Basarabi, cultură considerată astăzi, drept cea mai timpurie reprezentare
pe plan arheologic a civilizaţiei daco-getice, o dovadă, incontestabilă, că
teritoriul actualului judeţ Caraş-Severin a făcut parte din arealul vetrei
permanente de formare şi dezvoltare istorică a acestui popor. De asemenea, cercetarea importantelor aşezări dacice de la Berzasca-Stenca Liubcovei, Gornea, Pescari, Vărădia, Dalboşeţ şi, mai recent, Divici (corn. Pojcjena), demonstrează caracterul unitar al culturii materiale şi spirituale,
ţiei

57
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului (Biblioteca Musei Napocensis, IV), ClujNapoca, 1979, p. 70-77; 122-130; 177-183.
oH Ibidem, p. 78 şi nota 91.
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concepţia strategică-militară înaintată a daco-geţilor, precum şi relaţiile
pe care le-au stabilit cu civilizaţiile celtică şi romană.
- Săpăturile arheologice întreprinse la Berzovia, Surduc, Brebu, C<iransebeş, Teregova, Dalboşeţ, Lăpuşnicel, Vărădia, Gornea şi Pojejena au
adus importante contribuţii la cunoaşterea caracterului stăpînirii romane
în Banat sub raport militar, economic, social şi cultural. Profunzimea şi
durata stăpînirii romane în această parte a vechii Dacii, sînt evidenţiate,
între secolele IV-VI, prin descoperiri semnalate la Soşdea, llidia, Fizeş,
Greoni, Vărădia, Vrăniuţ, Pojejena, Radimna, Moldova Veche şi Gornea.
Dovezile materiale scoase la lumină, în hotarele localităţilor enumerate,
atestă că dacii, autohtonii acestui spaţiu nord-dunărean n-au fost exterminaţi din aceste părţi, nici cu ocazia războaielor de cucerire a Daciei şi
nici mai tîrziu. Ei au rămas şi au continuat să pună în valoare, atît pă
mîntul cît şi bogăţiile subsolului generos pe care-l stăpîneau, participînd
la îpchegarea comunităţii daco-romane şi la formarea poporului şi a limbii

române.
- O mare importanţă istorico-arheologică şi documentară a avut cercetarea fortificaţiei romano-bizantine de la Gornea - Căuniţa de Jos.
Acest castellum, de tipul quadrimurgium, păzit de vexilaţii ale Legiunii
a VII-a Claudia Cuppis, a rămas în prezent singura dintre cele trei fortificaţii ale limesului nord-dunărean din Banat, cercetată exhaustiv şi
numai parţial inundată. Confirmînd informaţiile transmise de cronicarul
bizantin Teofilact Simocata, descoperirile de la Gornea permit, în acelaşi
timp, identificarea unei localităţi antice numită, în timpul împăratului
Mauricius (582-602): Novae Superiores 59 •
- Descoperirile arheologice şi numismatice din perioada romană şi
romană tîrzie, coroborate cu informaţiile izvoarelor scrise îndreptăţesc
aprecierea că teritoriul Banatului de Sud - părţile muntoase şi Clisura
Dunării reprezintă unul dintre primele cucerite de romani la nordul
Dunării şi printre ultimele pămînturi dacice părăsite de aceştia, muWi
vreme după retragerea aureliană. Acastă realitate istorică evidentă este
de natură să atragă atenţia asupra rolului deosebit pe care l-a deţinut
teritoriul bănăţean în cadrul procesului general de romanizare şi etnogeneză română.

- Incepînd din anul 1969, cercetările de arheologie feudală, total neglijate în trecut, au devenit preocupări de prim ordin. Prin săpături desfăşurate cu perseverenţă, pe teritoriul localităţilor: Gornea, Pescari, Moldova Nouă, Berzasca, Pojejena, Ilidia, Ciclova Română, Cuptoare-Cornea,
Mehadia, Turnu Ruieni, Bocşa, Reşiţa şi mai recent, la Soşdea, Berzovia
şi Sopotul Vechi au fost identificate şi scoase la lumină aşezări, complexe
de locuire, necropole, monumente de cult, fortificaţii şi reşedinţe cneziale,
din care s-au scos cantităţi importante de materiale arheologice şi numismatice reflectînd nivelul înalt al unei culturi materiale_ şi spirituale
ce aparţin unei lumi medievale româneşti, care a devenit astfel cunoscută
şi pusă în valoare.
Menţionăm pentru importanţa lor deosebită descoperirile de la Ilidia,
unde pe culmea Dealului Obliţa s-au dezvelit vestigiile unui ansamblu
de monumente feudale timpurii, cu fundaţii de piatră legate cu mortar,
cu ziduri din cărămidă sau din cărămidă arsă, care se încadrează cronoss FHDR, II, p. 545.
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logic, între secolele XII-XV-lea. Reprezentînd o adevărată curte senio- o curte feudală după cele mai clasice modele ale feudalismului
apusean şi central european - întregul complex se poate atribui uneia
dintre cele mai vechi şi impunătoare reşedinţe cneziale sau voievodale,
semnalată pe teritoriul ţării noastre.
Săpăturile arheologice executate la Cuptoare, pe Dealul Sfogea au prilejuit, la rîndul lor, descoperirea unei necropole de inhumaţie din perioada
feudalismului timpuriu, de unde provine un inventar funerar, dintre cele
mai bogate şi variate, semnalate pînă acum pe teritoriul din partea de
vest a României. Numărul impresionant de podoabe, de toate tipurile şi
de diferite forme, lucrate în tehnica filigranului şi a granulării, ca şi diferitele monede bizantine descoperite în morminte atestă legăturile strînse,
păstrate pînă în secolele XI-XIV-lea cînd a fost încadrat cronologic
cimitirul de la Cuptoare - între romanitatea orientală nord-dunăreană şj
lumea balcanică - bizantină de la sudul Dunării 60 •
La Pescari, în Valea Dunării a fost cercetată o mare parte din perime_trul unei impresionante fortificaţii medievale din punctul Culă. Doar două
fortificaţii cele de la Pescari şi Pojejena - dintre cele şapte existente
în partea de sud a Banatului - la Drencova, Tricule, Dubova, Orşova şi
Gura Văii - au rămas neinundate. La Pescari, în urma investigaţiilor
arheologice au fost sesizate şapte nivele de locuire şi fortificare: două din
epoca dacică, unul din perioada romană, unul prefeudal, două nivele feudale timpurii şi un nivel datînd din secolul al XV-lea. O asemenea situaţie stratigrafică oferă posibilitatea efectuării unor precizări cronologice
importante, legate de o dezvoltare istorică ce depăşeşte un mileniu şi
jumătate. Analiza materialelor arheologice găsite în utlimele nivele de
locuire şi fortificare, dovedesc încă odată, păstrarea şi conservarea tradiţionalelor raporturi cu lumea şi civilizaţia bizantină.
Trecerea în revistă, într-o formă foarte succintă, a obiectivelor şi rezultatelor principale obţinute de Muzeul din Reşiţa, după dobîndirea statutului de muzeu judeţean, reflectă progresul continuu al activităţii arheologice desfăşurată de această instituţie şi permite, în acelaşi timp, să
apreciem modul spectaculos în care s-a produs dezvoltarea patrimoniului
muzeal, pe seama acestor cercetări.
Extinderea sferei activităţii de cercetare a instituţiei reşiţene a fost
permanent însoţită de o amplificare corespunzătoare, la nivelul întregului
judeţ, a activităţii cultural-educative şi expoziţionale. Urmărind valorificarea superioară a rezultatelor obţinute prin intermediul investigaţiilor
arheologice, ca şi din dorinţa asigurării unei prezenţe active şi depăşirii
permanente a zidurilor propriilor instituţii Muzeul judeţean de istorie a
sprijinit înfiinţarea unor secţii externe şi a expoziţiilor permanente, reprezentative pentru anumite zone ale judeţului sau pentru un anumit domeniu de activitate social-economică. Astfel, în anul 1969 a fost creat la
Gornea (corn. Sicheviţa) primul muzeu sătesc de pe teritoriul judeţului
Caraş-Severin, recent înfiinţat. Cu sprijinul şi prin participarea directă
a specialiştilor Muzeului din Reşiţa, în anii următori au fost înfiinţate mai
multe unităţi muzeale: Expoziţia permanentă de istorie a staţiunii Băile
Herculane (1971); Expoziţia permanentă de istoria culturii, în sediul Teatrului Vechi din Oraviţa (creată în anul 1969 şi reorganizată în anii 1973,
rială

60

I. Uzum, în Banatica, IX,

Reşiţa,

1987, p. 28.1-314.

https://biblioteca-digitala.ro

Tradiţii

muzeistice în jud.

Caraş-Severin

459

1982); Expoziţia permanentă de istorie a mineritului carbonifer din Anina
(1976); şi în sfîrşit Expoziţia permanentă a dezvoltării istorice pe teritoriul Clisurii, la Moldova Nouă (1977).
Creşterea impetuoasă înregistrată de patrimoniul muzeistic între anul
1962 şi, în special, după anul 1968 cînd instituţia a devenit de grad judeţean, pînă în anul 1971 cînd s-a încheiat etapa săpăturilor de salvare din
Valea Dunării, ridică din nou o problemă veche a penuriei spaţiului de
expunere şi depozitare.
După numeroase apeluri, cereri şi eforturi perseverente s-a repartizat
muzeului un alt sediu, mai încăpător, în clădirea din strada 7 Noiembrie
nr. 8 unde, funcţionase în trecut primăria oraşului Reşiţa.
1'\oul sediu, între timp, complet renovat, reamenajat şi dotat cu instalaţiile şi unităţile de mobilier necesare a fost pus în funcţiune către
sfîrşitul lunii martie, anul 1972 61 • Expoziţia organizată, cu prilejul inaugurării, bazată exclusiv pe obiecte şi materiale rezultate din propriile
cercetări şi achiziţii, prezenta dezvoltarea istorică a societăţii omeneşti de
pe teritoriul judeţului Caraş-Severin între epoca paleolitică şi anii epocii
contemporane. Paralel, printr-un mare număr de documente originale şi
materiale tridimensionale, o altă expoziţie ilustra dezvoltarea mineritului
pînă în actualitate.
Anumite împrejurări, determinate de extinderea uzinelor, ca şi de sistematizarea oraşului Reşiţa au impus, în primăvara anului 1976 o nouă
încetare a activităţii expoziţionale a muzeului în sediul pe care-l dobîndise. rn aceeaşi perioadă s-a hotărît transferarea patrimoniului muzeistic,
pentru care începe o nouă etapă de peregrinări şi o îndelungată perioadă
de depozitare, într-un imobil cu totul impropriu repartizat pe strada
Văliugului la nr. 103.
După numai patru ani, în vara anului 1980. numeroasele colecţii care
reprezentau, de această dată, un patrimoniu muzeistic cu adevărat impunător sînt iarăşi transferate din strada Văliugului, revenind după 12 ani,
la sediul deţinut iniţial pe strada 6 Martie nr. 27, unde acum ocupă întreg etajul clădirii şi cîteva spaţii suplimentare situate în curtea interioară.

Periplul patrimoniului muzeistic, pe diferite trasee şi în diferite sedii
din cuprinsul municipiului Reşiţa, se pare, că se încheie definitiv în luna
decembrie 1987, odată cu ocuparea clădirii special destinate acestui scop,
din bulevardul Republicii nr. 10, unde se află şi în prezent.
Desigur, că în intervalul de timp, scurs din anul 1976, cînd şi-a încetat
activitatea expoziţională organizată în sediul propriu şi pînă astăzi, instituţia nu a contenit să-şi afirme prezenţa vie, activă, în domeniul cercetării ştiinţifice pe multiple planuri, al evidenţei şi ocrotirii bunurilor culturale, monumentelor istorice şi de arhitectură, sau a rezervaţiilor şi monumentelor naturii existente pe întreg teritoriul. In acelaşi timp, activitatea cultural-educativă, concretizată anual, în peste o sută de manifestări, exprimate prin cele mai diverse forme, ca: sesiuni de comunicări,
simpozioane, colocvii, dezbateri, schimburi de experienţă, mese rotunde,
~ 1 Nicolae Sîrbu, Redeschiderea Muzeului de istorie al judeţului Caraş-Seve
rin. Avancronică la un marcant eveniment cultural, în Flamura, XIX, nr. 2294
din 30 martie 1972; Ion Crişan, Inaugurarea noului local al Muzeului judeţean de
istorie, în Flamura, XIX, nr. 2299, din 5 aprilie 1972.
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medalioane, concursuri, lectorate, cicluri de expuneri, Etc., dar şi prin
zeci de expoziţii tematice, temporare sau itinerante - care au urmărit
să compenseze posibilitatea organizării expoziţiilor într-un sediu propriu
- , reflectă preocuparea permanentă a muzeografilor reşiţeni pentru valorificarea complexă, multilaterală, a întregului patrimoniu cultural deţinut sau aflat în evidenţă.
Astăzi, cînd se împlinesc trei decenii de la realizarea primilor paşi pe
calea înfiinţării instituţiei, privirea retrospectivă pe care o încercăm, demonstrează că întemeierea muzeului în oraşul Reşiţa a corespuns, întru
totul, unor necesităţi reale, devenite stringente, reprezentînd un moment
însemnat pentru viaţa culturală din aceste părţi. Prin cercetările întreprinse în domeniul ştiinţelor umaniste, de la începutul activităţii sale,
tînăra instituţie muzeistică reşiţeană şi-a spus cuvîntul cu competenţă
profesională şi perseverenţă, cu toate dificultăţile întîmpinate, ea contribuind la îmbogăţirea şi diversificarea profilului activităţii pe plan spiritual - ştiinţific şi cultural - atît în cadrul municipiului Reşiţa cit şi
pe cuprinsul judeţului Caraş-Severin, căruia îi aparţine.
ILIE UZUM

MUSEALE TRADITIONEN IM KREISE CARAŞ-SEVERIN
UND DIE ANFĂNGE DES MUSEUMS AUS REŞIŢA
(Zusammenf assung)

Der Verfasser erwăhnt em1ge wichtige Momente aus der Anfangszeit des Museums aus Reşiţa. Er bringt die Grilndung dieser Institution mit der Erscheinung,
auf einer gewissen Stufe der geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft aus
dieser Gegend, von reelen spirituellen und erzieherischen Notwendigkeiten in
Zusammenhang. Gleichzeitig erliiutert der Verfasser den Weg des museistischen
Patrimoniums von und zu den verschiedenen Sitzen des Museums.
Die Grilndung des Museums wird als eine natilrliche Folge von verschiedcnen
diesbezilglichen ălteren Beschăftigungen und Initiativen vorgestellt. Diesc, im
Zusammeng mit der Tătigkeit zahlreicher Sammler, reicht bis zur Grenze des
18.-19. Jh.
Die erwăhnten Traditionen erlăutert der Verfasser in chronologischer Reihcnfolge als ein einheitliches Ganzes. Diesbezilglich erwăhnt der Verfasser die museistischen Beschăftigungen, aber auch die als Forscher von Nicolae Stoica de
Haţeg, sowie die des Generals Nicolae Cena, als auch die Initiativen des Hauptmanns
George Georgescu, der Kommandant des Hafens Moldova Veche und die Tătig
keit zahlreicher Sammler aus Bocşa, Caransebeş, Oraviţa oder Reşiţa, die zur
Bildung und Entwicklung einer gilnstigen kulturellen Atmosphăre filhrten.
Die wichtigsten Augenblicke aus der Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Museums aus Reşiţa werden erwăhnt: 23 Dezember 1959, die Eroffnung
des ersten Sitzes einer Ausstellung; 11 und 15 Mărz 1962, das Jahr in dcm cler
zweite Sitz in Funktion trat und die Institution ofiziell erkannt wurde; Mărz 1968,
das Museum der Stadt Reşiţa wird Geschichtemuseum des Kreises Caraş-Severin;
Mărz 1972 das alte Rathaus wircl cler dritte Sitz des Museums; 1976 und 1980
markieren andere zwei Etappen der zeitlichen Stationierungen in verschiedcnen Gehttps://biblioteca-digitala.ro

băuden;

endlich wird das Monat Dezember 1987 erwăhnt mit dem es scheint class
die Wanderung des Reschitzaer Museums ein Ende nimmt. Dies, Dank des neuen
Gebăudes, vom Republicii Boulevard Nr. 10, ein Gebăude das nach 14 Jahren
Unterbrechung wieder eine Ausstellung beherbergen wird.
Der Verfasser erwăhnt ebenfalls chronologisch die archăologische Forschung
scit der Grilndung des Museums bis zu den grossangelegten archăologischen
Ausgrabungen der neueren Zeit. Auch die Ergebnisse der Forschungen und die
Beitrăge des Museums aus Reşiţa zur Erkenntniss verschiedener wichtiger Aspekte
der lokalen, als auch einiger fundamentaler Probleme der Nationalgeschichte werden vom Verfasser weitlăufig beschrieben.
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PREOCUPĂRI IN DOMENIILE CERCETĂRII
ŞI VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI LA

DE ISTORIE AL

ŞTIINŢIFICE

MUZEUL

JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Este îndeobşte cunoscut şi acceptat că, printre componentele misiunii
sociale exercitate de către o instituţie muzeală modernă, fie chiar şi de
nivel judeţean, activitatea de cercetare ştiinţifică ocupă un loc de prim
plan. Căci nu se poate întreprinde nimic eficient nici în domeniul evidenţei clare a patrimoniului istoric, nici în cel al restaurării, ori al conservării şi cu atît mai mult în acţiunea de valorificare educativă fără o
cunoaştere în amănunţime şi profundă a vestigiilor, a mărturiilor istorice,
cunoaştere la care se ajunge numai prin cercetare ştiinţifică. Tocmai de
aceea deci, cercetarea ştiinţifică este o necesitate organică indispensabilă
în viaţa efectivă a oricărui muzeu, ea reprezentînd, pe de o parte, o pîrghie
de bază în demonstrarea apariţiei şi desfăşurării oricărui fenomen de
factură istorică, iar în alt plan, acest tip de activitate oferă măsura calitativă, caratele muncii de specialitate a oamenilor muzeului, măsun
personalităţii însăşi a instituţiei. Aceste (şi nu numai aceste) motivaţii
generale îndreptăţesc, aşadar, evidenţierea aspectelor de această natură
din biografia muzeului reşiţean.
Articolul de faţă nu-şi propune preponderent o abordare analitică
amplă 1 a preocupărilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate sub egida Muzeului de Istorie al Judeţului Caraş-Severin (din Reşiţa), ci are ca obiectiv principal prezentarea repertorială a activităţii de valorificare a cercetărilor ştiinţifice întreprinse, de-a lungul anilor, de către specialiştii de la
acest aşezămînt muzeal. Cu toate acestea, se cuvine a formula, drept preambul, cîteva considerente izvorîte din listele repertorial-bibliografice
aparţinînd specialiştilor nominalizaţi mai jos. Astfel, se poate lesne observa că, deşi acest muzeu a avut în statul său de funcţiuni un număr
relativ restrîns de specialişti şi deşi a funcţionat în condiţii specifice (nu
dintre cele mai prielnice), preocupările de cercetare ştiinţifică au acoperit
o arie largă de domenii circumscrise fenomenului istoric de pe teritoriul
Caraş-Severinului, pe un întins arc de timp, de la epoca neolitică la cea
contemporană. In acest sens, treptat, au devenit distincte compartimentele de activitate concomitent cu opţiunile cercetătorilor, potrivit planurilor periodice de cercetare, propuse de conducerea instituţiei şi aprobate
de eşaloanele superioare.
1 Jn acest sens, vezi Ilie Uzum; Tradiţii muzeistice în judeţul Caraş-Severin
începuturile activităţii muzeului reşiţean. „Banatica", 10, 1990, p. 439-461.
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Vestigii din patrimoniul arheologic au fost scoase la lumină prin săpă
turile şi cercetările efectuate îndeosebi de arheologii: dr. Gheorghe Lazarovici, Richard Petrovszky, Caius Săcărin, Adrian Luca Sabin, Adriana
Oprinescu - pentru epoca neolitică, eneolitică şi cea a bronzului; Marian
Gumă pentru fondul autohton dacic; Ovidiu Bozu, Petru Rogozea, pentru mărturiile de tip romanic; Ilie Uzum, Dumitru Ţeicu - pentru fondul arheologic din epoca medievală; Dana Bălănescu - pentru tezaurul
numismatic; iar Georgeta El Susi (Trâncă) abordînd aspecte de antropologie, floră şi faună arheologică.
Patrimoniul istoric caraş-severinean din epoca modernă şi contemporană, bogat şi variat, a fost cuprins în preocupările mai multor cercetări,
pe o paletă amplă de domenii şi aspecte tematice. Bunăoară, Ion Popa,
dr. Vasile Mircea Zaherea, Gheorghe Ruja, Nicolae Douca au îmbrăţişat
în cercetările lor îndeosebi fenomenele social-economice şi politice din
sec. XIX-XX, ca şi unele aspecte de istorie culturală, iar Volker Wollmann, Rudolf Grăf şi Coriolan Suru au abordat vastul domeniu privind
istoria tehnicii. Problematica referitoare la peisajul cultural-artistic apare
în opţiunile prioritare ale specialiştilor O.J.P.C.N.: Horia Chioaru (artă
plastică şi decorativă), Valeriu Leu (personalităţi bănăţene, cartea şi tiparul în Banat), Petru Călin (literatură, teatru, istoria tiparului). Obiectivul
ştiinţific al cercetătorului dr. Martin Olaru îl constituie spaţiul geografic
(mai ales rezervaţiile naturale, monumente ale naturii, probleme de ecologie şi geografia turismului). In demersurile de investigare ştiinţifică a
patrimoniului, o contributie preţioasă, în toate compartimentele de cercetare, a avut Ion Voina, prin materialul fotografic, diapozitive şi filme de
proiecţie cinematografică, el fiind deci autor al documentelor pe peliculă.
Merită menţionată, de asemenea, atît cercetarea cît şi ingenioasa activitate de restaurare a patrimoniului arheologic prestate de către regretatul
Ştefan Cădariu. De amintit că patrimoniul arheologic din cuprinsul Caraş
Severinului a stîrnit interesul, nu numai al muzeografilor din Reşiţa şi
Caransebeş, ci şi al multor alţi specialişti din ţară (unii remarcabili), dintre
care: acad. Constantin Daicoviciu, dr. Hadrian Daicoviciu, dr. Gheorghe
Lazarovici (fost slujitor al acestui muzeu), dr. Ion Glodariu, dr. Ştefan
Matei, dr. Nicolae Gudea, dr. Doina Benea; iar asupra perioadei moderne
şi contemporane din istoria acestor locuri s-au mai aplecat, cu oarecare
frecvenţă: dr. Nicolae Bocşan, dr. Petru Bona, Constantin Brătescu,
dr. Viorel Faur, Liviu Groza, dr. Vasile Ioniţă, Gelu Neamţu, Ion Şer
ban ş.a.
O bună parte dintre cercetările ştiinţifice efectuate au fost valorificate,
în mare măsură, prin studii publicate fie în volume, fie în periodice, precum „Banatica" şi „Caietele Banatica" (editate de muzeul reşiţean, cu un
prestigios răsunet în plan naţional), periodicul judeţean „Flamura" (şi suplimentele lui), ori în alte renumite reviste de specialitate din Capitală
şi din ţară: „Revista Muzeelor şi Monumentelor" {Bucureşti), „Studii şi
Cercetări de Istorie Veche (Arheologie)" (Bucureşti), „Terra" (Bucureşti),
„Buletinul Societăţii Numismatice Române" (Bucureşti), „Traco-Dacica"
(Bucureşti), „Acta Musei Napocensis" (Cluj-Napoca), „Apulum" (Alba
Iulia), „Crisia" (Oradea), „Ziridava" (Arad), „Tibiscum" (Caransebeş). Rezultatele cercetărilor au fost comunicate, de asemenea, la diverse şi
numeroase manifestări ştiinţifice sau cultural-educative, constituind, conhttps://biblioteca-digitala.ro
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-comitent, baza planurilor tematice ale expoziţiilor perni.anente, temporare,
ori itinerante.
După cum rezultă din listei!:! repertorial-bibliografice de rnai jos (care
se doresc a fi cit mai complete, dar nu exhaustive), specialiştii ac~stei
instituţii muzeale deţin un bogat capital informaţional-ştiinţific aflat, însă,
în stare de studii relativ scurte, în articole şi, în bună măsură, în manuscrise. Acestea pot constitui, prin organizare tematică (sau chiar prin
simplă juxtapunere), studii ample (apte de a vedea lumina tiparului în
volume independente), de mare interes ştiniţific prin ineditul lor pentru
istoria acestor meleaguri româneşti.
Şi totuşi, la o analiză mai atentă, ne putem da seama că există do;nenii şi compartimente care aşteaptă investigarea ştiinţifică şi studiile pe
care Ie merită, precum cel ce vizează arhitectura şi problemele urbanistice, monumentele istorice şi de eroi; cercetarea bogatului patrimoniu din
istoria tehnicii este abia la început, iar cîmpi.11 istoriei culturale şi artstice,
cu inedite şi valoroase faţete, este foarte vast. Listele repertorial-bibliografice de mai jos (oglindind activitatea de cercetare ştiinţifică în exclusivitate a personalului de specialitate de la muzeul reşiţean) sînt structurate potrivit modului de valorificare a rezultatelor cercetărilor. Un prim
grupaj îl reprezintă lucrările valorificate prin intermediul tiparului, publicate deci: în volume, respectiv în periodice (sub formă de scurte studii,
articole, recenzii). Un al doilea grupaj îl constituie titlurile comunicărilor
de la diferite manifestări ştiinţifice, încă netipărite. întregul material (care
poate servi ca „o mică bancă de date" pentru cei interesaţi) este grupat pe
cercetători, eşalonaţi în ordine alfabetică. în afara cercetătorilor aflaţi
actualmente în funcţiune la această instituţie muzeală, am adăugat şi alte
nume de specialişti (care au făcut parte efectiv din acest colectiv) cu o
bogată activitate ştiinţifică privind patrimoniul istoric al Caraş-Severi
nului. Titlurile au fost dispuse, în cadrul structurilor de mai sus, potrivit
criteriului cronologic. După caz, au fost menţionaţi, în paranteză, şi coautorii (prin nominalizare dacă au fost doi sau trei, sau colectiv dacă au
fost mai mulţi de trei). Titlurile au fost menţionate la grupajul fiecărui
coautor.
Din motive redacţionale, am folosit abrevieri (date în listă) pentru periodice şi pentru tipul şi titlul unor manifestări ştiinţifice. De asemenea,
pentru operativitate în consultarea materialului, este dată şi o listă a cercetătorilor repertoriaţi.

Ie DANA

BALANESCU

e (muzeograf principal)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

a. în periodice:
1. Plastica vinciană de la Gornea. StComC. 1979, p. 33-41.
2. (colab. Gh. Lazarovici). Consideraţii privind tipologia vaselor-capac
din cultura Vinea (descoperiri din Clisura Dunării). „Banatica", V, 1979,
p. 17-25.
30 - Banatlca, vol. X.
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3. Descoperiri monetare din sudul Banatului (II). „Banatica". VI, 1981,
p. 147-151.
4. Plastica antropomorfă în aşezarea neolitică de la Caransebeş-Balta
Sărată. StComC. 1982, p. 113-120.
5. Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV, descoperit la Moldova Veche, jud. Caraş-Severin. ActaMN. XIX, 1982, p. 375-386.
6. (colab. Nicolae, Gudea). Tezaurul monetar de la Răcăşdia (III).
ActaMN, XX, 1983, p. 485-488.
7. Descoperiri monetare din sudul Banatului (III). „Banatica". VII,
1983, p. 235-238.
8. Descoperiri monetare din sudul Banatului (I). SCN. VIII, 1!)84,
p. 129-136.
9. Descoperiri monetare din sudul Banatului (IV). „Banatica". VIII,
1985, p. 173-182.
10. (colab. Petru, Rogozea). Notă suplimentară asupra tezaurului monetar roman republican de la Tincova, jud. Caraş-Severin. BSNR. LXXVII,
LXXIX. 1986, p. 131-133; p. 109-116.
11. (colab. Petru, Rogozea). Monede romane din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi Istorie Locală Caransebeş. „Tibiscum". 1986,
p. 219-225.
12. Monede romane din secolul IV descoperite în sudul Banatului (I}.
„Banatica". IX, 1987, p. 271-280.
13. Descoperiri monetare din sudul Banatului (V). „Banatica", 10, 1990,
p. 187-205.
B . COMUNICARI NETIPARITE.

1. Plastica
şoara,

vinciană

de la Ruginosu, jud.

Caraş-Severin. S.şt.,

Timi-

5-6 mai 1979.

2. Plastica vinciană de la Ohaba-Mîtnic, jud. Caraş-Severin. S:şt.,
ConMul., Cluj-Napoca, 25-27 mai 1979.
3. (colab. Ilie, Uzum). Noi descoperiri monetare din perioada· feudală
timpurie de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. „Al Ii-lea simpozion de
numismatică". Timişoara, 12 oct. 1980.
4. Consideraţii privind circulaţia monetară din Valea Dunării în secolul:
IV e.n. „Al V-lea simpozion de numismatică". Timişoara, 25 aprilie 1982.
5. Consideraţii privind prezenţa monedei coloniale romane în Banat.
S.şt., ConMul. Cluj-Napoca, 27-29 mai 1982.
6. Monetăria dacică din Banat. „Al V-lea simpozion naţional de tracologie. Bacău, 16-17 oct. 1982.
7. Moneda bizantină în culoarul Timiş-Cerna. Simp. „Momente din
istoria Crainei şi Mehadiei", Cuptoare, 20 iulie 1983.
8. Consideraţii metodologice privind studierea monedei dacice de tip
roman republican în lumina descoperirilor monetare în Banat. Simp. „Unitatea economică şi politică a poporului român reflectată în circulaţia monetară". Craiova, 18-19 mai 1984.
9. Aspecte ale circulaţiei denarului roman republican pe teritoriul Banatului. Simp., Oradea, 6-7 noiembrie 1984.
10. Aspecte ale circulaţiei monetare feudale timpurii din Banat, în lu-

mina descoperirilor monetare din necropola de la Cuptoare, jud.
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verin. „Al II-lea simpozion naţional de numismatică". Suceava, 1-2 iunie 1985.
11. Moneda romană republicană în Banat. Simp. „Cercetarea ·arheologică şi numismatică factor important în cunoaşterea trec:utului istoric
al poporului român". Craiova, 12-13 decembrie 1985.
12. Cîteva aspecte privind denarul roman republican în vestul României. „Al III-lea simpozion naţional de numismatică", Arad, 24-25 mai
1986.
13. Circulaţia monetară din zona de sud a ]3anatului în sec. III-IV.
Simp. „Descoperiri arheologice din vestul României în sec. III-XI". Timişoara, 10 iunie 1986.
14. Date noi privind descoperirile monetare din secolul al !V-lea e.n. în
zona Moldova Veche-Măceşti, Contribuţii la cunoaşterea vieţii econo'mice a populaţiei autohtone din sud-vestul Daciei. „Al III-lea simpozion
craiovean de arheologie şi numismatică". Craiova, 20-21 noiembrie 1986.
15. Izvoarele numismatice în opera cronicarului bănăţean Nicolae Stoica
de Haţeg. „Al IV-lea simpozion naţional de numismatică". Botoşani,
15-17 mai 1987.
16. Contribuţii numismatice la istoria Daciei de sud-vest - sec. I e.n.
„Simpozionul naţional de tracologie X". Miercurea Ciuc, 21-22 septembrie 1987.
17. Consideraţii preliminare privind iJ interesantii colecţie de monede
antice şi medievale din patrimoniul muzeal reşiţean. „Al V-lea simpozion
naţional de numismatică". Deva, 20-21mai1988.
18. Date privind monedele descoperite în aşezările. romane de la Moldova Veche (jud. Caraş-Severin). „Al VI-lea simpozion naţional de numis:matică". Tulcea, 19-20 mai 1989.
19. Cîteva aspecte privind circulaţia monetară în aşezările romane de
pe Valea Dunării (sector Baziaş-Cozlci), I. „Al Xii-lea simpozion naţio
nal de tracologie". Tulcea, 28-30 septembrie 1989.
II.

e

OVDIU BOZU fi (muzeograf principal,

şef secţie

arheologie)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE.

a. în periodice:
1. Măsuri represive împotriva muncitorilor adoptate în
tarizării uzinelor Reşiţa. „Banatica", III, 1975, p. 277-282.

perioada mili-

2. (c.olab. Nicolae, Gudea). A existat un sanctuar mithriac la Pojejena?
„Banatica", IV, 1977, p. 117-130.
3. Cohors I Sagittariorum la Zăvoi, jud. Cereş-Severin. „Banatica", IV,
1977, p. 131-133.
4. (colab. Octavian, Răuţ; Richard, Petrovszky). Drumurile romane în
Banat. „Banatica", IV, 1977, p. 135-159.
5. (colab. Nicoale, Gudea). Pojejena - Via Bogdanovici. „Banatica",
IV, 1977, p. 435-436.
6. Lăpuşnicel - Cetate. „Banatica", IV, 1977, p. 455.
7. (colab. Nicolae, Gudea). Raport preliminar asupra săpăturilor arheo30•
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logiee ~xecutate la castrul roman de la Pojejena în: anii 1977-1978. „Banatica", V, 1979, p. 181-185.
·
· · 8. Cercetarea arheologică· din punctul „Cetate", comuna Lăpuşnicel,
jud. Caraş-Severin. „Banatica", V, 1979, p. 187-200.
.
9. (colab. Caius, Săcărin); O expediţie arheologică în Valea Almăjului:...
RealiZări- Şi perspective. „Banatica", V, 1979, p. 553-558.
·10. Construcţia romană de la „Guhi-:Văii", comuna Brebu, jud. Caraş
Severin. „Banatica", VI, 1981, p. 125-136.
11. Cîteva piese române de la Dttrostorum în depozitele Muzeului de
Istorie al Judeţului Caraş:..Severih din Reşiţa. „Banatica", VI, 1981,
p. 141-145.
12; Depozitul de bronzuri de la Fizeş (jud. Caraş-Severin. StComC,
1982; p. 137-153.
13; Consideraţii cu privire la un. opaiţ paleocreştin descoperit la Gornea, jud; Caraş-Severin. ,,Bariatica", VII, 1983, p; 225.
14. Colab. Geta El Susi (Trâncă); Aşezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul Vinograda-Vlaskicrai. „Banatica", IX, 1987,
p. 239-270.
B . COMUNICARI NETIPARITE.

1. Generalul Traian Dada - fruntaş al luptei pentru emancipare naţio
a românilor bănăţeni. Simp. „Personalităţi progresiste ale vieţii culturale, ştiinţifice, politic~· şi militare din Caraş-Severin". Reşiţa; 15 noiembrie 1973.
2.. Descoperiri d~ epocă romană .recente în Clisura Dunării. Simp.
IMCD, Caransebeş, 18-19 martie 1979.
3. Consideraţii privind. dezvoltarea civilizaţiei daco-romane în regiunile naturale înch.ise ale Banatului (sec. I-IV e.n.). S.şt. PerCon, Timişoara, 5-6 mai 1979.
4. Cîteva observaţii referitoare la stăpînirea romană de pe teritoriul
judeţului Caraş-Severin. S.şt. ConMul, Cluj-Napoca, 25-26 mai 1979.
5. Noi descoperiri arheologice de epocă romană. „A XIV-a SARCA",
Tulcea, 14-16 martie 1980.
6. Cuptoare romane de ars ceramică şi materiale de construcţie descope1ite în sud-vestul Daciei. S.şt. PerCon, Timişoara, 8-10 mai 1980.
7. Descoperiri arheolOgice din epoca romană în judeţul Caraş-Severin
(1975-1980). S.şt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1980.
8. Depozitul de bronzuri de la Fizeş. Simp. IMCD, Caransebeş, 25 martie 1981.
9. Necropola romană din punctul Sălişte-Moldova Veche, jud. Caraş
Severin. A XV-a SARCA, Braşov, 26-28 martie 1981.
10. Descoperiri din secolul al !V-lea de la Moldova Veche şi Duleu,
jud. Caraş-Severin. S.şt. ConMul, Cluj-Napoca, 26-29 mai 1981.
11. Cercetări arheologice de epocă romană şi romană tirzie în vatra
localităţii Moldova Veche. Simp. IMCD, Caransebeş, 21-22 martie 1982.
12. Descoperiri de epocă romană din punctele Sălişte şi Vla8kikrai.

~ială

Moldova Veche, şantierul arheologic din Clisura Dunării, jud. Caraş-Se
verin. A XVI-a SARCA, Vaslui, 25-28 martie 1982.
13. (colab. Ilie, Uzum). Necropola feudală timpurie de la CuptoareCornea, jud. Caraş-Severin. A XVII-a SARCA, Ploieşti, 24-25 martie
1983.
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H. Săpături arheologice din campania 1983 de la Pojejena şi Moldova
Veche. Simp. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1983.
15. Aşezarea romană tîrzie de la Moldova Veche, jud·. Caraş-Severin.
A XVIII-a SARCA, Alba Iulia, 26-27 martie Hl84.
16. Aşezarea din sec. XIV de la Moldova Veche. Simp. IMCD, Caransebeş, 1-2 aprilie 1984.
17. (colab. Dumitru, Ţeicu). Aspecte aie metalurgiei fierului pe Valea
Bîrzavei în sec. IV e.n. Simp. MinMet, Bocşa, 7-8 iunie 1984.
18. Aşezarea romană de la Moldova Nouă, Ogaşul Băieşului. Simp.
MIVD, Moldova Nouă, 20-22 septembrie 1984.
19. Consideraţii preliminare privind exploatările miniere de epocă
romană din Munţii Banatului. „Al Vii-lea simpozion naţional. de tracologie", Drobeta Tr. Severin, 23-24 octombrie 1984.
'
20. (colab. Dumitru, Ţeicu). Cercetări cu privire la aşezările din sec.
II-IV e.n. de pe Valea Bîrzavei, jud. Caraş-Severin. „ALVII-lea simpozion
naţional de tracologie", Drobeta Tr. Severin, 23-24 octombrie 1984. ·
21. Cercetari arheologice în aşezarea romană de la. Moldova Nouă.
Simp. „Civilizaţie, permanenţă şi continuitate în vestul Român.iei", Băile
Herculane, 12-14 decembrie 1984.
.
22. (colab. Ilie, Uzum). Cercetările arheologice de la Cuptoare-Sfogea.
Simp. „Civilizaţie, permanenţă şi continuitate în vestul României", Băile
Herculane, 12-14 decembrie 1984.
23. Săpăturile arheologice din aşezarea romană tîrzie de la (]reoni,
jud. Caraş-Severin. Simp. IMCD, Caransebeş, 31 martie-1 aprilie 1985:
24. Aşezarea daco-romană de la Greoni-Sălişte, jud. Caraş-Severin.
A XX-a SARCA, Deva, 21-22 martie 1986.
25. Cercetările arheologice din aşezările daco-romane din sec. lII-IV
de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. Simp. „Descoperiri arheologice
în vestul României (sec. III-XI), Timişoara, 10 iunie 1986.
26. (colab. Georgeta, El Susi). Aşezările romane tîrzii din sec. III-IV,
e.n. de la Grădinari-Sălişte şi Soşdea, punctul Muntean, Jud. Caraş:-Severin. A XXI-a SARCA, Timişoara, 24-26 aprilie '1987~ ·
·
27. Aşezarea daco-romană de la Grădinari-Sălişte. Simp. IMCD, Ca~
ransebeş, 17-18 aprilie 1988.
28. Aşezarea romană tfrzie din punctul Vinograda, Moidova Veche. A
XXII-a SARCA, Sibiu, 1989.
29. Cîteva piese de bronz romane tîrzii inedite din colecţia Complexului Muzeal Timiş şi a Muzeului Judeţean Caraş-Severin. Simp. „Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naţionale", Caransebeş, 5 aprilie 1989.
30. Aşezarea daco-romană de la Grădinari şi unele consideraţii asupra
descoperirilor arheologice din sec. III-IV e.n., din jud. Caraş-Severin. „Al
XII-lea simpozion naţional .de tracologie.", Tulcea, 28-30 s~ptembrie 1989.
31. (colab. Rudolf, Graf). Consideraţii asupra exploatării subsolului în
zona Moldova Nouă de-a lungul timpului. Msrot MinMet; Bocşa,
31 octombrie 1989.
· · ·
·
32. (colab. dr. Doina, Benea). Galerii de exploatare romane în zona Moldova Nouă. Msrot MIVD 9 noiembrie 1989.
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33. (colab. Rudolf, Graf). Consideraţii privind exploatările miniere în
zona Moldova Nouă, sec. XVIII-XIX. Msrot MIVD, 9 noiembrie 1989.
34. Probleme privind cercetarea arheologică în zona Sicheviţa-Cozla,
conform proiectului de amenajare mal stîng Dunăre. Scexp., Gornea,
29-30 iulie 1989.
III

e

ŞTEFAN

CADARIU

e

(1948-1986; restaurator)

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

A •

a. în periodice:
4. (colab. Martin, Olaru). Peşteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei,
sectorul Chei. „Banatica", IV, 1977, p. 9-18.
5. (colab. Richard, Petrovszky). Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul
Caraş-Severin. „Banatica", V, 1979, p. 35-69.
6. (colab. Florica, Zaharia). Urme textile pe ceramica neolitică descoperită în judeţul Caraş-Severin. „Banatica", V, 1979, p. 27-34.
7. Curăţirea şi restaurarea ceramicii încrustate. „Banatica", VI, 1981,
p. 469-470.
11. Curăţirea şi conservarea unei lămpi electrice de minier de la începutul secolului al XIX-lea. „Banatica", VII, 1983, p. 535.
12. Curăţirea şi restaurarea a trei scuturi ornamentale. „Banatica",
VIII, 1987, p. 455-456.
1. Două aşezări Coţofani în hotarul oraşului Bocşa, jud. Caraş-Seve
rin. „Tibiscus", III, 1974, p. 75-80).
2. (colab. R., Petrovszky), Cercetări arheologice în Valea Caraşului.
„Tibiscus", IV, 1975, p. 147-154.
3. (colab. A. Schonherr), Copii galvanice din dentacryl. StComC, II,
1977, p. 517-520.
8. Curăţirea ceramicii incrustate, StComC, IV, 1982, p. 319-322.
9. Curăţirea şi restaurarea ceramicii incrustate. „Cercetări de conservare şi restaurare", Buc., 1982, p. 209-212.
10. (colab. Florica Cădariu). Curăţirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macovişte, jud. Caraş-Severin. ActaMN, XX, 1982, p. 873-875.

IV

e

PETRU CALIN

e

(muzeograf princ. OJPCN)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

a. în periodice:
1. lnsemnări despre scriitorul Cassian R. Munteanu.
literatură şi folclor", III, (Reşiţa), 1976, p. 23-34.

„Studii de

limbă,

2. 60 de ani de la bătălia de la Mărăşeşti. Un bănăţean pe frontul de
la Mărăşeşti. „Semenicul", (Reşiţa), 1977, p. 41.
3. Teatrul popular „Sterija" din Vîrşeţ (la Reşiţa). „Flamura", XXIX,
3128, 1 noiembrie 1977, p. 2.
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4. O exemplară prietenie artistică. ,,Flamura", XXIX, 3131, 22 noiembrie 1977, p. 2.
5. Teorie şi inspiraţie folclorică în poezia lui V. Voiculescu. „Studii de
limbă, literatură şi folclor", IV, (Reşiţa), 1978, p. 321-332.
6. Cassian R. Munteanu. „Bătălia de la Mărăşeşti(' (recenzie). „Studii
de limbă, literatură şi folclor", IV, (Reşiţa), 1978, p. 433-434.
7. Cărţile Caraş-Severinului. Piese într-un act de Ion Florian Panduru
(recenzie). „Flamura", XXXII, 3273, 5 august 1980, p. 2.
8. 1n pragul unei noi stagiuni. „Flamura", XXXV, 3434, 6 septembrit!
1983, p. 2.
9. Bibliografie „Banatica" I (1971)-VII (1983). „Banatica", VII, 1983,
p. 543-562.
10. T.S.R. la 35 de ani de activitate. Dimensiuni repertoriale. „Flamura", XXXVI, 3492, 16 octombrie 1984, p. 2.
11. 35 de ani de activitate a Teatrului de Stat Reşiţa, Valenţele artei
spectacolului. „Flamura", XXXVI, 3493 23 octombrie 1984, p. 2.
12. Memento. Pe micul ecran şi pe undele radio. Colaborări prestigioase.
De pe scena reşiţeană, pe marile scene ale ţării. (Contribuţii la istoria
Teatrului de Stat din Reşiţa). „Scena" (Caiet îngrijit de George Ladima),
Reşiţa, 1985, p. 2, 10, 11, 12.
13. Viziune şi expresivitate în CRONICA BANATULUI de Nicolae
Stoica de Haţeg (I). „Banatica", VIII, 1985, p. 273-282.
14. Petru, Oallde. Lupta pentru limbă românească în Banat. - Timişoara: Ed. Facla, 1983 (recenzie). „Banatica", VIII, 1985, p. 473-475.
15. Faţetele suspansului. „Reflex", Reşiţa, septembrie 1986, p. 2, 4.
16. Valori bibliofile. „Flamura", XXXVIII, 3605, 16 decembrie 1986,
p. 2.
17. Viziune şi expresivitate în CRONICA BANATULUI de Nicolae
Stoica de Haţeg (II). „Banatica", IX, 1987, p. 379-398.
18. Prezenţa şi circulaţia cărţii vechi româneşti în zona Timiş-Bistra.
„Zona Timiş-Bistra, pagini de cultură românească" p. 5-6. (Caiet program), Oraviţa 1987.
19. Vasile, Mircea, Zaberca; Ioan, Iancu; Ion, Popa; Gheorghe, Magas.
Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ.
Reşiţa, 1987. (recenzie). „Banatica", IX, 1987, p. 503-504.
20. Lotria - motiv tematic între istorie şi literatură în CRONICA BANATULUI de Nicolae Stoica de Haţeg. „Valea Cernei - pagini de cultură
şi civilizaţie românească" (Caiet program al simpozionului cu acelaşi titlu),
Oraviţa, 15-16 iunie 1988 (p. 5-6).
21. Un monument al patrimoniului naţional - Teatrul din Oraviţa.
„Spectacol - almanah Tribuna" (Cluj-Napoca), 1988, p. 11-13.
22. Din culisele ... biografiei Teatrului de Stat Reşiţa. „Reflector '88",
(1988), p. 11, 22.
23. (colab. Sabin, Adrian, Luca). Muzeul de Istorie din Reşiţa - prezenţă activă în viaţa ştiinţifică şi cultural-educativă a judeţului Caraş-Se
verin. „Revista Muzeelor şi Monumentelor", nr. 3, 1988, p. 27-29.
24. Tradiţii ale presei româneşti în Caransebeş. Un secol de la apariţie:
CALENDARUL ROMANULUI. „Presa noastră", XXXIII, 3 (395), Bucureşti, 1989, p. 33-34.
25. Un prim bilanţ. „Flamura", XLI, 3717, 7 iunie 1989, p. 2..
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26. Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeş, „Banatica", X,
1989, p. 377.
27. Preocupări în domeniul cercetării ştiinţifice la Muzeul de Istorie
al Judeţului Caraş-Severin, „Ba,natica", 10, 1990, p. 463-514.
28. Teatrul reşiţean în anul '40. „PermanPnţe reşiţene" (Caiet program),
Reşiţa, 1989, p. 8.
29. Dimensiuni repertoriale. Valenţele estetice ale spectacolului. „Luminile scenei reşiţene", (Caiet aniversativ al T.S.R.), Reşiţa, 1989, p. 27-29.

b. în volume:
1. Caietele-program ale premierelor Teatrului de Stat Reşiţa între
octombrie 1966 şi decembrie 1983 (pentru 97 premiere)2.
2. Teatrul de Stat Reşiţa - 30. 1949-1979. (Caiet) - Reşiţa, [tiparul
I. P. Reşiţa], apărut 1979, 42 pagini, ilustr. foto, 26X24 cm (cop. G. Dră
gulescu).
3. Teatrul de Stat Reşiţa - 35. 1949-1984. (Caiet.) - Reşiţa, (tipar
IPB Reşiţa), apărut 1984, ilustr. foto, 42 p., 26X24 cm. (cop. G. Drăgu
lescu).
4. Teatru şi cultură la Oraviţa (Caiet.) - 'Reşiţa, [tipar, I. P. Oltenia,
Craiova], apărut 1987, 12 p., 38 ilustr. foto, 30X21 cm. (colab. Nicolae,
Douca; Rudolf, Grăf).
·

B.

COMUNICARI NETIPARITE.

1. Nostalgia meleagului natal în scrierile lui Cassian R. Munteanu.
Simp. „Lupta românilor bănăţeni pentru unitate naţională", Vermeş,
9 octombrie 1977.
2. Teatrul - mijloc de educaţie permanentă a adulţilor. S. şt. „Cultura de masă şi educaţia permanentă", Reşiţa, 22-24 octombrie 1981.
3. Formarea publicului de teatru, modalităţi metodologice. S. şt. „Cultura de masă şi educaţia permanentă", Reşiţa, 21-22 octombrie 1982.
4. Naţional şi universal în repertoriul teatrului reşiţean, S. şt. „Istorie culturală românească - pagini bănăţene", Reşiţa, 20-21 mai 1983.
5. Conspect spectacologic reşiţean. Simp. „Dimensiuni culturale bă
năţene", Oraviţa, 13 octombrie 1983.
6. Calendare şi almanahuri bănăţene. Shnp. „Zilele cărţii bănăţene",
ed. III, Reşiţa, 4-8 iunie 1984.
7. O veche bibliotecă almăjeană. Simp. „Pagini de cultură românească Valea Almăjului", Oraviţa, 2 octombrie 1984.
8. Valorificarea spectacologică a repertoriului naţional pe scena Teatrului de Stat din Reşiţa. Simp., Reşiţa, 22 octombrie 1984.
9. Cîteva repere de natură estetică în CRONICA BANATULUI de
Nicolae Stoica de Haţeg. Simp. „Cultura românească din Banat - sinteză
a tradiţieţ şi modernităţii", Băile Herculane, 24-25 aprilie 1985.
10. Dimensiuni ale umanului în piesa românească de inspiraţie istorică, Simp., Reşiţa, 7-8 iunie 1985.
11. Personalitatea cărăşanului Ilie Trăilă. Simp. „Valea Caraşului pagini de cultură românească", Oraviţa, 14 noiembrie 1985.
2

Vezi Teatrul de Stat

Reşiţa

-

35. 1949-1984. (Caiet). -
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_„
12. Cassian R. Munteanu - publicist. Simp. „Valea Bîrzavei - pagini de cultură românească", Oraviţa, 16 mai 1986.
13. Relaţia cultură-fiinţă naţională într-un periodic bănăţean apă
rut anterior anului 1918. Simp. IMCD, Caransebeş, 30-31 mai 1986.
14. Tiparul românesc din Caransebeş - factor activ în lupta pentru
emancipare şi unitate naţională. Sesiunea naţională „Valori bibliofile din
patrimoniul cultural naţional - cercetare şi valorificare", Tulcea, 2325 mai 1986.
15. Despre tehnica suspansului în romanele lui Ion Rusu Şirianu.
Simp. „Restituiri - Ion Rusu Şirianu. 1936-1981 ", Forotic, 14 septembrie 1986.
16. Cartea de istorie a Banatului în contextul istoriei tiparului românesc şi străin. Simp. „Valea Caraşului - pagini de cultură românească",
Oraviţa, 10 octombrie 1986.
17. Valori bibliofile în colecţiile din judeţul Caraş-Severin. Col. interjud. „Valori ale patrimoniului cultural naţional din sud-vestul României",
Reşiţa, 16-17 decembrie 1986.
18. Ion Stoia Udrea - cercetător al istoriei naţionale. Simp. „Ion
Stoia Udrea - 85 de ani de naştere", Greoni, 27 decembrie 1986.
19. Orăviţenii şi Societatea pentru fondul de teatru naţional român.
Simp. „Teatru şi cultură la Oraviţa", Oraviţa, 22 noiembrie - Reşiţa, 23
noiembrie 1987.
20. Corelative haţegana-bănăţene în CRONICA BANATULUI de
Nicolae Stoica de Haţeg. Simp. „Judeţul Hunedoara - permanenţă şi
continuitate în istoria României", Deva, ediţia 1988.
21. Colecţionari bibliofili din zona Caransebeşului. Simp. „Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naţionale", Caransebeş, 16-17
aprilie 1989.
22. Colectia BIBLIOTECA NOASTRA editată de Enea Hodoş la Caransebeş. Col. „Receptarea fenomenului literar în Caraş-Severin - de
la clasici la contemporani", Oraviţa, 10 noiembrie 1989.

V

e

HORIA CHIOARU

e

(muzeograf OJPCN)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

a. în periodice:
1. Un colorist. Expoziţia de pictură Petru Comisarschi. „Flamura",
XXXIII, 3343, 8 decembrie 1981, p. 2.
2. Din cartea de impresii. Expoziţia de mineralogie estetică a colecţio
narului C. Gruescu". (Caiet), Reşiţa, 1982, cop. doi verso.
3. Libertatea luminii. „Valori de artă plastică în colecţii particulare
din jud. Caraş-Severin". (Catalog), Reşiţa, 1982.
4. Colecţii şi colecţionari. „Flamura", XXXIV, 3393, 23 noiembrie 1982,
p. 2.
5. Doi colorişti: Petru Galiş, Nicolae Ungar. „Flamura", XXXV, 3401,
18 ianuarie 1983, p. 4.
6. Donaţia Alster. „Flamura", XXXVI, 3466, 17 aprilie 1984, p. 8.
https://biblioteca-digitala.ro

Petru

174

Călin

7. Carnet plastic. Paralela expoziţională Luigi Ştefan Varga - Iulian Vitalis Cojocaru. „Flamura", XXXVI, 3467, 24 aprilie 1984, p. 2.
8. Peisaj şi culoare. Expoziţia Livia Munteanu. „Flamura", XXXVI,
3473, 5 iunie 1984, p. 2.
9. Simbolistica imaginii. Expoziţia fraţilor Doru şi Gheorghe Bucur.
„Flamura", XXXVII, 3528, 25 iunie 1985, p. 2.
10. Natură şi culoare. Expoziţia reşiţeanului Ion Anton. „Flamura",
XXXVII, 3541, 24 septembrie 1985, p. 2.
11. Un artist în veşnicia valorilor: Nicolae Popescu. „Caraş-Severi
nul", decembrie 1985, p. 6.
12. Expoziţia de pictură Tiberiu Orvoş. „Flamura", XXXIX, 3614,
17 februarie 1987, p. 2.
13. Limbajul griului. Expoziţia pictorului Nicolae Ungar. „Flamura",
XXXIX, 3623, 21 aprilie 1987, p. 2.
14. Expoziţia de pictură Iulian Vitalis Cojocaru. „Flamura", XL, 3675,
19 aprilie 1988, p. 2.
15. Spaţiu deschis pentru artă şi prietenie. „Flamura", XLI, 3719;
21 februarie 1988, p. 2.
B •

COMUNICARI NETIPARITE •

1. Valenţe ale educaţiei patriotice în creaţia pictorului bănăţean Nicolae Popescu. Simp., Oradea, 6-7 noiembrie 1984.
2. Valenţe educativ-patriotice în creaţia pictorului bănăţean Dimitrie Turcu (1810-1883). Simp. „175 ani de la naşterea pictorului oră
viţean

Dimitrie Turcu",

Oraviţa,

3. Pictorul Nicolae Popese'U

Arte Frumoase din Banat la

30 iunie 1985.
şi

ideea

Caransebeş.

înfiinţării

primei Academii de

Reşiţa, 28 octombrie 1985.
4. Oraviţa - mediu prielnic pentru creativitate plastică. Simp. „Valea Caraşului - pagini de cultură românească", Oraviţa, 14 noiembrie
1985.
5. Aspecte unioniste în creaţia pictorului bănăţean Nicolae Popescu.
Simp. „24 Ianuarie - eveniment de seamă în istoria naţională", Reşiţa,
23 ianuarie 1986.
7. Mihail Velceleanu - întîiul pictor de naturi statice din pictura
bănăţeană. Simp. „Valea Bîrzavei pagini de cultură românească",
Oraviţa, 16 mai 1986.
8. Ion Zaicu - primul pictor al muncitorului în arta plastică românească. Simp. MinMet, Bocşa, 4 iunie 1986.
9. Motive bănăţene în creaţia sculptorului Romul Ladea. Col. „Romul Ladea - 85 de ani de la naştere", Ticvaniul Mare, 8 iunie 1986.
10. Repertoriul picturii bănăţene - zugravii de la sfîrşţtul sec.
XVIII şi începutul sec. XIX. Col. interjud. „Valori ale patrimoniului
cultural naţional din sud-vestul României", Reşiţa, 16-17 decembrie
1986.
11. Coordonate umaniste în creaţiile pictorului Corneliu Baba păstrate
în patrimoniul plastic din judeţul Caraş-Severin. Simp. „Zona Timiş-Bis
tra - pagini de cultură românească", Oraviţa, 18 iunie 1987.
12. Romul Ladea şi spaţiul orăviţean. Simp. „Teatru şi cultură la Oraviţa", Oraviţa, 23 noiembrie 1987.

Simp. IBIN,
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13. Dimensiuni umanist-patriotice în creaţia plastică a pictorului bă
Cernei - pagini de cultură româ-

năţean Nicolae Haşca. Simp. „Valea
nească", Oraviţa, 15 iunie 1988.

14. Dominante social-patriotice în creaţia unor pictori bănăţeni din
secolul al XIX-Zea. Dezşt. „Istoria - cea dintîi carte a naţiunii", Reşiţa,
27 octombrie 1989.
VI. • NICOLAE DOUCA • (muzeograf princ.)
A •

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE •

a. în periodice:
revistă satirică de acum o jumătate de veac „Urzica" din Ora„Banatica", VIII, 1985, p. 399-401.
2. Spectacole cinematografice la Oraviţa. „Serile de cultură cinematografică", Reşiţa, iulie-septembrie 1987, p. 17-18.
3. Despre activitatea de gazetar, redactor şi editor a lui Mihail Velceleanu la editura „Minerva"{ din Bocşa. „Banatica", IX, 1987, p. 462-466.
4. Expoziţie permanentă de istoria culturii la Oraviţa. „Revista Muzeelor şi Monumentelor", III, Bucureşti, 1988, p. 7-18.
5. Damian lzverniceanu - preocupări folcloristice. „Banatica", 10,
1990, p. 515-520.

1. O

viţa.

B •

COMUNICARI NETIPARITE •

I. Istoria exploatării zăcămintelor aurifere în zona Oraviţa. Simp.
MinMet, Bocşa, 4 iunie 1986.
2. Relaţiile agrare în comitatul Caraş la începutul secolului al XIXlea. Simp. „Pagini din istoria localităţilor cărăşene", Oraviţa, 21 mai 1981.
3. Istoria celei mai vechi farmacii montanistice bănăţene, „La Vulturul
Negru"{ din Oraviţa. Simp. „Pagini din istoria localităţilor cărăşene", Oraviţa, 21 mai 1982.
4. Un dascăl cărăşan - Emilian Novacovici. Simp. „Valea Caraşului pagini de cultură românească", Oraviţa, 14 noiembrie 1985.
5. Contribuţia asociaţiilor culturale la lupta pentru dreptate socială şi
unitate naţională. Simp. „1 Decembrie 1918 - strălucită încununare a
luptei poporului român pentru unitate şi independenţă", Reşiţa, 28 octombrie 1988.

VII.

e

GEORGETA EL SUSI (TRÂNCA)

e

muzeograf OJPCN

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

a. în periodice:
1. Studiu preliminar asupra resturilor de faună din aşezarea eneolitică
de la Cuptoare-Sfogea. „Banatica", VI, 1981, p. 51-58.
2. Observaţii pe marginea materialului faunistic din aşezarea mediehttps://biblioteca-digitala.ro
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Caraş-Severin. „Banatica", VII, 1983, p. 311-320.
faunistică a materialului din aşezarea Coţofeni de la Bocşa
Colţan, jud. Caraş-Severin, ActaMN, XX, 1983, p. 859-866.
4. Prezenţa lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în aşezarea vincianâ
de la Cornea-Căuniţa de Sus, jud. Caraş-Severin. „Banatica", VIII, 1985,

de la llidia, jud.

3. Analiza

p. 79-82.
5. Consideraţii privind materialul faunistic provenind din aşezarea
dacică de la Stenca Liubcova, jud. Caraş-Severin, „Banatica", VIII, 1985,
p. 123-138.
6. Analiza materialelor faunistice provenite din aşezările Starcevo-Criş

de la Gornea - Locurile Lungi şi Moldova Veche-Rît, jud. Caraş-Severin,
ActaMN, XXII-XXIII, a.985-1986, p. 41-50.
7. Analiza materialului faunistic provenit din aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche-Rit, jud. Caraş-Severin. „Tibiscum", VI, 1986,
p. 419-428.
4,i
8. Economia animalieră a comunităţii vinCiene timpurii de la GorneaCăuniţa de Sus. „Banatica", IX, 1987, p. 43-56.
9. (colab. Ovidiu Bozu), Aşezarea romană tîrzie de la Moldova Veche
din punctul Vinograda-Vlaskicrai. „Banatica", IX, 1987, p. 239-270.
10. Consideraţii privind fauna din aşezarea hallstattiană timpurie de
la Remetea Mare-Gomila lui Pituţ. „Thraco-Dacica", IX, 1-2, 1988,
153-160.
11. Materialul faunistic din aşezarea daco-romană de la Timişoara
Freidorf, jud. Timiş. „Crisia", XVIII, 1988, p. 131-137.
12. (colab. Adrian Sabin Luca): Consideraţii privind uneltele de corn
şi os din staţiunea neolitică de la Liubcova-Orniţa. „Apulum", XXV, 1988,
p. 49-58.
13. Materialul faunistic din aşezarea de secol VIII e.n. de la GorneaCăuniţa de Sus, jud. Caraş-Severin, SCIV/A, 1989.
14. Ofrande animale din necropole de incineraţie de la Voiteg, jud.
Timiş). „Thraco-Dacica", 1989.
15. Consideraţii preliminare asupra materialului faunistic din aşeza
rea medievală de la Berzovia-Pătureni, „Banatica", X, 1990, p. 281.

B.

COMUNICARI NETIPARITE.

I. Consideraţii asupra faunei din aşezarea eneolitică de la CuptoareGornea. Simp. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1981.
2. Refacerea ecosistemelor naturale şi etnografice în peisaj a rezervaţiilor arheologice din jud. Caraş-Severin. Simp. „Ocrotirea naturii în judeţul Caraş-Severin", Reşiţa, 1 noiembrie 1981.
3. Refacerea ecosistemelor naturale şi integrarea în peisaj a rezervaţiilor arheologice din zona Oraviţa. Simp. „Pagini din istoria localităţilor
cărăşene", Oraviţa, 21 mai 1982.
4. Mărturii despre creşterea animalelor - străveche ocupaţie de bază
a locuitorilor din ţinutul Crainei. Simp. „Momente din istoria Crainei şi
Mehadiei", Cuptoare, 20 iulie 1983.
5. Corelaţia mediu ambiant-ocupaţie, pe baza materialului faunistic
din aşezarea feudală de la Moldova Veche-Rit. Si:mp. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1983.
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6. Consideraţii pe marginea materialelor faunistice de pe şantierele
arheologice Pojejena-Moldova Nouă. Simp. MIVD, Moldova-Nouă, 20-22
septembrie 1984.
7. Analiza materialului faunistic rezultat din săpăturile arheologice de
salvare din jud. Caraş-Severin (Campania 1986). Col. interjud. „Realizări
şi priorităţi arheologice în sud-vestul României, în lumina cercetărilor
efectuate în anul 1986", Reşiţa, 12-13 februarie 1987.
8. Analiza faunei şi aşezările din sec. IV din Banat. Sirop. „Cercetarea
şi valorificarea patrimoniului cultural naţional", Arad, 11-12 decembrie
1987.
9. Fauna din aşezarea neolitică de la Liubcova-Orniţa, jud. Caraş-Se
verin. „A XXII-a SARCA ", Piteşti, 25-27 martie 1989.
·
10. Cercetarea economiei animaliere din şiturile arheologice din Valea Dunării. Scexp. „Cercetarea arheologică, a elementelor de istorie locală
şi de etnografie" Gornea, 29-30 iulie 1989.
11. Consideraţii privind economia animalieră din Valea Dunării, în
epoca romană; materialul faunistic din castrul de la Pojejena, jud. Caraş
Severin. „Al XI-lea simpozion naţional de tracologie". Piatra Neamţ,
28-30.IX.1988.

VIII
A •

e

RUDOLF

GRĂF

e

(muzeograf)

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:
1. Um ein Quantum Clafter Holtz. NW, XXXVII, 11144, 26 mai 1985,
p. 4.
2. Constante und zufiillige Arbeiter, NW, XXXVII, 11233, 9 iulie 1985,
p. 4.

3. Werksinspection Anno 1815, NW, XXXVII, 11334, 5 noiembrie 1985,
p. 4.
4. Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reşiţa.
„Banatica", VIII, 1985, p. 255-264.
5. Amenajări hidrotehnice din judeţul Caraş-Severin în secolele
XVJII-XX. „Banatica", VIII, 1985, p. 283-303.
6. Istoricul Ion Sîrbu. „Flamura", XLI, 29 iulie 1986, p. 2.
7. Alte Erzstollen entdeckt. NW, XXXIX, 11923, 30 octombrie 1987,
p. 4.
8. Informaţii documentare despre uzinele din Reşiţa, 1814-1815. „Banatica", IX, 1987, p. 399-407.
9. Schieferol aus der Olfabrik. Ein wenig bekanntes Kapitel Sild-Banater Industriegeschichte. Die Schiefergewinnung in Anina und Oraviţa.
N\V, XL, 12237, 4 octombrie 1988, p. 4 şi XL, 12249, 18 octombrie 1988,
p. 4.
1O. Răscoala lui Andreas Hofer şi ecourile ei în Banat. „Magazin Istoric", nr. 11, Buc., 1988, p. 21.
11. (colab. dr. Vasile Mircea Zaherea), Informaţii despre mineritul şi
metalurgia bănăţeană la mijlocul secolului al XIX-Zea. „Banatica", X, 1989,
https://biblioteca-digitala.ro

Petru

478

Călin

12. Steinkohlenbergbau im Banater Bergland. NW, XLI, 12380, 21
martie 1989, p. 4.
13. Dampflokomobile und Elektroloks, NW, XLI, 12387, 29 martie
1989, p. 4.
B •

COMUNICARI NETIPARITE •

1. Unirea din 1918 reflectată în paginile ziarului „Bukarester Tagblatt". Simp. IMCD, 30-31 martie 1986.
2. Noi informaţii despre mineritul şi metalurgia din Sasca la mijlocul
sec. XIX. Simp. MinMet, Bocşa, 27 noiembrie 1987.
3. Mineritul şi metalurgia bănăţeană la mijlocul sec. XIX, Deva, 1987.
4. Amenajări hidrotehnice în judeţul Caraş-Severin, Reşiţa, 24-25 iunie 1987. Simp. „Coordonate ale istoriei moderne şi contemporane pe teritoriul sud-vestic al României".
5. Monumente tehnice existente pe teritoriul judeţului Caraş-Severin,
Col. interjud. de istorie modernă şi contemporană, Reşiţa, 28 octombrie
1988.
6. Minele de la Doman şi Secu de la 1855 pînă la 1920. Col. MinMet,
Bocşa, 4 noiembrie 1988.
7. Preocupări pentru salvarea şi ocrotirea patrimoniului tehnic în judeţul Caraş-Severin. Dezşt. „Istoria cea dintîi carte a naţiunii", Reşiţa,
27 octombrie 1989.
8. (colab. Ovidiu, Bozu). Consideraţii asupra exploatării subsolului în
zona Moldova Nouă de-a lungul timpului. Msrot MinMet, Bocşa, 31 octombrie 1989.
9. (colab. Ovidiu, Bozu). Consideraţii privind exploatările miniere în
zona Moldova Nouă. Msrot MIVD, 9 noiembrie 1989.

IX

e

A •

MARIAN GUMA

e

(muzeograf princ.)

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:
1. (colab. Nicoleta Gumă). Săpături de salvare la Valea Timişului (judeţul Caraş-:Severin). „Banatica", IV, 1977, p. 45-68.
2. Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (judeţul Caraş-Severin}

„Banatica", IV, 1977, p. 69-103.
3. (colab. Gh. Lazarovici; Ilie Uzum). Gornea-Liubcova (cronică arheologică). „Banatica", IV, 1977, p. 433.
4. (colab. Nicoleta Gumă; Richard Petrovszky). Valea Timişului (cronică arheologică). „Banatica", IV, 1977, p. 433.
5. Unele probleme şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului
în judeţul Caraş-Severin. „Studii şi comunicări. Etnografie-istorie(', II,
1977, p. 251-276.
6. (colab. R. Petrovszky). Noi descoperiri eneolitice timpurii în zona
Caransebeşului. „Tibiscus", V, 1978, p. 97.
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7. Creaţii caracteristice pentru întreaga civilizaţie dacică, „Flacăra",
XXVIII, nr. 25 (1254), 21 iunie 1979, p. V (17).
8. Date noi privind descoperirile hallstattiene de Za Gornea: „Banatica",
V, 1979, p. 115-180.
9. O nouă descoperire hallstattiană tim.purie la Moldova Nouă, Acta
MN, XVI, 1979, p. 481-494.
10. (colab. R. Petrovszky). Un nou grup cultural al epocii bronzului în
sud-vestul României - descoperirile de tip Balta Sărată. StComC, 1979,
p. 53-110.
11. Vestigii de civilizaţie dacică în Banat (I}, „Flamura(', XXXII, 3261,
13 mai 1980, p. 2.
12. Vestigii de civilizaţie dacică în Banat (II}, „Flamurat', XXXII,
3262, 20 mai 1980, p. 1.
13. O nouă contribuţie arheologică la studiul manifestărilor religioase
ale geto-dacilor. ActaMN, XVIII, 1981, p. 45-58.
14. Cîteva observaţii asupra grupului Bosut. Studii şi cercetări deistorie veche şi arheologie, Bucureşti 32, 1981, 1, p. 43-66.
15. (colab. Caius Săcărin). Descoperiri Coţofeni inedite de la Bocşa.
Montană Colţan. „Banatica", VI, 1981, p. 59-95.
16. (colab. Ion Dragomir). Cîteva descoperiri din prima şi a dou:t epocii
a fierului în Clisura Dunării. „Banatica", VI, 1981, p. 107-124.
17. Dragan, Popovici „Keramika starijeg gvozdenog doba u Sremu".
Fontes Archeologia Jugoslaviae, IV, Beograd, 1981, (recenzie), VI, 1981,
p. 495-498.
18. O nouă descoperire aparţinînd culturii Basarabi în sudul Banatului. StComC, IV, 1982, p. 155-172.
19. Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat. „Banatic::i.",
VII, 1983, p. 65-138.
20. (colab .. Ion Dragomir). Un depozit de bronzuri din prima epocă a
fierului la Liborajdea (cam. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin). „Banatica",
VIII, 1985, p. 107-122.
21. Dovezile vechimii şi permanenţei noastre. „Flamura", XXXVIII,
3580, 24 iunie 1986, p. 2.
22. (colab. S. A. Luca; C. Săcărin). Principalele rezultate ale cercetărilor
arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici, între anii 1985-1987.
„Banatica", IX, 1987, p. 199-238.
23. Cîteva precizări asupra unor descoperiri aparţinînd primei şi celei
de-a doua epoci a fierului din sud-vestul Românîei. „Banatica", 10, 1990.

B . COMUNICARI NETIPARITE.

1. Contribuţii la studiul aşezărilor dacice din Banatul de Sud. Sşt Con
Mul, Cluj-Napoca, 26-27 mai 1978.
2. Tipuri de aşezări aparţinînd culturii Basarabi pe teritoriul Banatului. Sşt PerCon, Timişoara, 5-6 mai 1979.
3. Cîteva observaţii privind grupele hallstattiene timpurii cu ceramică
~ncizată şi imprimată de pe teritoriul României. Sşt „Pontica 1979",
Constanţa, 6-8 noiembrie 1979.
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24. Cu privire la evoluţia Hallstattului timpuriu în sud-vestul Romdniei. „Primul simpozion naţional de tracologie", Bucureşti, 8 decembrie
1979.
5. Probleme ale culturii Basarabi în sud-vestul României. „Colocviul
VIII - Cultura şi istoria tracilor de nord de pe teritoriul României prima epocă a fierului". Institutul de Arheologie, Bucureşti, 6-7. X;J.
1979.
6. Aşezări şi fortificaţii dacice în sudul Banatului. „Colocviului IX Civilizaţia geto-dacilor de la începuturile ei şi pînă la cucerirea romană".
Institutul de Arheologie, Bucureşti, 18-20. XII. 1980.
7. Aşezarea dacică fortificată de pe Stenca Liubcovei, jud. Caraş
Severin, „Al III-lea Simpozion naţional de tracologie", Arad, 13-14 decembrie 1980.
Severin. A XIV SARCA, Tulcea, 20-23 martie 1980.
8. (colab. C. Săcărin). Săpăturile arheologice de la Stenca Liubcovei,
9. Săpăturile arheologice de la Valea Timişului, jud. Caraş-Severin.
A XIV-a SARCA, Tulcea, 20-23 martie 1980.
10. Aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei. Simp. ImCD, 29-30 martie
1980.
- A XV-a SARCA, Braşov, 26-28 martie 1981.
11. 1n legătură cu originea, evoluţia şi periodizarea culturii Basarabi.
Sşt PerCon, Timişoara, 8-10 mai 1980.
12. Cu privire la evoluţia primei epoci a fierului în sud-vestitl României. Sşt ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1980.
13. Precizări cronologice şi culturale privind grupurile hallstattiene
timpurii din sud-vestul României. Sşt ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai
1981.
14. Originea şi continuitatea românilor. Sşt „Lupta pentru unire permanenţă şi istoriei românilor", Caransebeş, 23 ianuarie 1981.
15. (colab. C. Săcărin). Cercetările arheologice de la Valea Timişului
Rovina, jud. Caraş-Severin. A XV-a SARCA, Braşov, 26-28 martie 1981.
16. Contribuţia cercetărilor de pe Stenca Liubcovei la cunoaşterea civilizaţiei dacice. Simp. ImCD, 21 martie 1981.
17. Consideraţii privind descoperirile dacice din zona Gornea-Liubcova.
Simp. „Mărturii ale permanenţei poporului român în vatra localităţilor
Gornea-Sicheviţa", Gornea, 4 septembrie 1982.
18. Consideraţii privind cronologia necropolelor hallstattiene de la
Balta Verde şi Basarabi şi raporturile lor cu cultura Basarabi. Sşt Con
Mul, Cluj-Napoca, 27-28 mai 1983.
19. Aşezări şi fortificaţii dacice în sudul Banatului. Simp., Moldova
Nouă, 29-30 mai 1983.
20. (colab. C. Săcărin). Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi
a fierului în culoarul Timiş-Cerna. Simp. „Momente din istoria Crainei
şi Mehadiei", Cuptoare, 1983.
21. Mărturii ale civilizaţiei dacice în Banat. Simp., Caransebeş, 27-28
mai 1984.
22. Precizări cronologice şi culturale privind începutul primei epoci a
fierului în sud-vestul României. „Al VII-lea simpozion naţional de tracologie", Drobeta-Turnu-Severin, 23-24 octombrie 1984.
23. Finalizarea cercetării în aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei,
jud. Caraş-Severin. A XIV SARCA, Tulcea 20-23 martie 1980.
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetarea

ştiinţifică

481

24. Aşezarea dacică fortificată de la Stenca Liubcovei, jud. Caraş-Se
verin. A XVII-a SARCA, Alba Iulia, 26-27 martie 1984.
25. (colab. C. Săcărin). Cercetările arheologice de la Valea Timişului,
jud. Caraş-Severin. A XVIII-a SARCA, Alba Iulia, 26-27 martie 1984.
26. Cercetări arheologice în aşezarea dacică fortificată de pe „Stenca
Liubcovei. Sirop. „Civilizaţie, permanenţă şi continuitate în vestul României", Băile Herculane, 12-14 decembrie 1984.
27. Precizări cronologice şi culturale privind începutul primei epoci a
fierului în sud-vestul României. Sirop. ImCD, 1-2 aprilie 1984.
28. (colab. C. Săcărin; P. Rogozea). Cetatea dacică de la Divici-„Grad".
Sirop. MIVD, Moldova Nouă. 8 noiembrie 1985.
29. Finalizarea cercetării în aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei,
jud. Caraş-Severin. A XIX-a SARCA, Tîrgovişte, 22-23 martie 1985.
30. Consideraţii privind geneza culturii Basarabi în lumina cercetări
lor din Banat. Sirop. ImCD, 31 martie-I aprilie 1985.
31. Consideraţii privind descoperirile dacice din judeţul Caraş-Severin,
Col IBIN, Reşiţa, 24 octombrie 1986.
32. (colab. C. Săcărin; S. A. Luca). Date noi privind cercetările arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici, jud. Caraş-Severin. Col.
„Realizări şi priorităţi arheologice din sud-vestul României în lumina cercetărilor efectuate în anul 1986", 12-13 februarie 1987.
33. Cîteva probleme ale spiritualităţii geto-dacilor în lumina unor descoperiri din Clisura Dunării. Sirop. „Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naţionale", Caransebeş, 19-20 martie 1987.
34. (colab. C. Săcărin; S. A. Luca). Cetatea dacică de la Divici, jud. Caraş-Severin. A XXI-a SARCA, Timişoara, 24-26 aprilie 1987.
35. Consideraţii preliminare privind descoperirile dacice din judeţul
Caraş-Severin. Sirop. „Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei
naţionale", Caransebeş, 17-18 aprilie 1988.
36. (colab. C. Săcărin S. A. Luca). Necropola hallstattiană timpurie de
la Ticvaniul Mare, jud. Caraş-Severin. A XXII-a SARCA, Piteşti, 25-26
martie 1988.
31. Necropola hallstattiană timpurie de la Ticvaniul Mare, jud. Caraş
Severin. A XXIII-a SARCA, Sibiu, 17-18 martie 1989.

iX.
A •

e

GHEORGHE LAZAROVICI* •

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE •

a. în periodice:
1. Unele probleme ale neoliticului în Banat. „Banatica", I, 1971, p. 17--

32.

2. (colab. Ilie Uzuro). Aşezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor
scrise şi a cercetărilor arheologice. „Banatica", I, 1971, p. 157-162.
• Actualmente, se

află

la

altă .instituţie
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3. Tipologia şi cronologia culturii Vinea în Banat. „Banatica", II, 1973,
p. 25-55.
4. Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat. „Banatica", III.
1975, p. 7-24.
5. (colab. Dana Bălănescu). Consideraţii privind tipologia şi evoluţiu.
vaselor-capac din cultura Vinca, descoperiri din Clisura Dunării. „Banatica", V, 1979, p. 17-25.
6. (colab. Caius Săcărin). Epoca bronzului în Clisura Dunării. „Banatica", V, 1979, p. 71-105.
7. (colab. Ilie Uzum; Marian Gumă). Gornea-Liubcova. „Banatica", IV,
1977, p. 433.
8. (colab. Ilie Uzum), Cuptoare-Sfogea. „Banatica", IV, 1977, p. 434.
9. Imposturi Tiszapolgar în aşezarea Sălcuţa de la Cuptoare-Sfogea.
Contribuţii la legăturile culturale şi cronologice ale culturilor Sălcuţa şi
Tiszapolgar. „Banatica", VI, 1981, p. 35-41.
10. Neoliticul tîrziu în zona Porţile de Fier - Clisură. „Banatica", VII,
1983, p. 9.
11. Noi descoperiri Bodrogkesztur în Banat. „Banatica", VIII, 1985, ·
p. 83-90.
12. (colab. Zoia, Kalmar; Claudiu, Bagoczky). Cercetări etno-arheologice şi sondaje în Munţii Banatului. „Banatica", IX, 1987, p. 65-81.
13. (colab. Octavian, Sfetcu): Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaş.
„Banatica", X, 1989, p.
b. în volume:
1. Gornea. Preistorie, Reşiţa, 1977, 125 p., 83 pl., 1 h.
2. Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979.

XI.
A •

e

VALERIU LEU*

e

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:
1. Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al
XVIII-Zea. „Banatica", IV, 1977, p. 479-481.
2. (colab. Vasile, Mircea, Zaherea). Din activitatea culturală a românilor bănăţeni din secolul al XIX-lea. Contribuţii documentare. „Mitropolia
Banatului", Timişoara, 7-9, iulie-septembrie 1978, p. 16.
3. Un manuscris din 1854: „Introducere în gramatica română caria să
propune prin domnul profesor Nicolae T. Velia". „Studii de limbă, literatură şi folclor", IV, Reşiţa, 1978, p. 449-474.
4. (colab. Aurel, Bistreanu), Circulaţia cărţii româneşti în Valea Almă
jului pînă la 1840. „Banatica", V, 1979, p. 467~483.
5. Un jilţ şi o strană dublă brîncovenească descoperite la Calina, jud.
Caraş-Severin. „Banatica", VI, 1981, p. 381-387.
• Actualmente, se

află

în

altă instituţie.
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Timişoara, 1981 (recenzie),

6. Costin

Facla.

ştiinţifică

medievale

bănăţene

411'3

1440-1653. Editura

„Banatica", VI, 1981, p. 501-502.
7. (colab. Vasile, Mircea, Zaherea). Un dascăl bănăţean la cumpăna de
veacuri - Ion Simu, 1844-1923. „Banatica", VII; 1983, p. 433-445.
8. (colab. Vasile, Mircea, Zaherea). Tradiţii culturale. „Permanenţe
reşiţene" (caiet program la Zilele culturii la Reşiţa, ediţia 1989), Reşiţa,
1989, p. 19.
b.

in

volume:

1. (colab. Nicolae, Bocşan). Memorialistica Revoluţiei române 'de la 1848
Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1988.
·
·

din Transilvania. -

B •

COMUNICĂRI

NETIPARITE •

1. (colab. Dana, Bălănescu; Adriana, Oprinescu). Activitatea de ocrotirea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional în judeţul Caraş
Severin. Simp. „Coordonate cultural-educative şi ştiinţifice pe cuprinsul
Car~ş-Severinului", Reşiţa,

22 octombrie 1984.
2. Şcolari şi învăţători bănăţeni din veacurile XVIII-XIX, Simp:
IBIN, 28 octombrie 1983.
3. Insemnări de pe cărţi vechi româneşti privind participarea grănice
rilor români bănăteni la campaniile antinapoleoniene. Sşt. „Mediul ambiant - condiţia permanenţei şi continuităţii istorice în zona Băil;Jte;~
culane", Băile Herculane, 5-6 iunie 1978.
4. Un reşiţean membru al Academiei Române - Petru Broşteanu.
Simp. „Cartea istorică - instrument al luptei pentru emanciparea românilor bănăţeni", Reşiţa, 25 octombrie 1978.
5. Circulaţia cărţilor româneşti tipărite cu contribuţia lui Antim Ivireanul. Simp. IMCD, Caransebeş, 18-19 martie 1979.
6. Noi contribuţii privind circulaţia tipăriturilor de la Rîmnic şi Bucureşti în Banat. Sşt., Timişoara, 5-6 mai 1979.
7. Circulaţia cărţii vechi româneşti în Valea Caraşului. Simp. „Pagini
din istoria localităţilor cărăşene", Oraviţa, 15 mai 1980.
8. Insemnări pe vechi cărţi româneşti ]Ylivind trecutul satelor din ţinu
tul Crainei. Simp. „ Veacuri de istorie pe meleagurile Crainei şi Mehadiei ·',
Cuptoare, 6 aprilie 1981.
·
9. Despre reprezentarea Banatului în „Codex Parisinus" Şi despre o
posibilă datare a manuscrisului. Simp. IMCD, 20-21 martie 1983: ··' ·
10. Nicolae Stoica de Haţeg şi cuvîntul românesc. ti'Păr~t. Simp.' .,Istp..,
rie c.tilturală românească - pagini bănăţene", Re.şiţa, 20-:-:-21 mai 1983.
11. Cărţi şi cărturari din Banat în evul mediu. Simp. ;,zilele că~ţil bănăţene", Reşiţa, 22-24 octombrie 1983.
·
12. Un „scriitor" almăjean din veacul trecut - Paul· 'rer,zici. Sinip.
„Pagini de cultură românească - Valea Almăjului", Oraviţa, 2 octombrie
1984.
31°
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SABIN-ADRIAN LUCA

e

(muzeograf)

.STUDII, AHTICOLE, RECENZII TIPARI1'E.

•

a. în periodice:
1. Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa. „Banatica",
VIII, 1985, p. 465-468.
2. Descoperiri arheologice în hotarul comunei Siria, jud. Arad. „Banatica", VIII, 1985, p. 457-462.
3. (colab. Ion, Dragomir). Despre o nouă descoperire de la GorneaLocurile Lungi. „Banatica", VIII, 1985, p. 73-77.
4. (colab. colectiv). Complexul neolitic de la Parţa. „Banatica", VIII,
1985, p. 7-71.
5. (colab. Marian, Gumă; Caius, Săcărin). Principalele rezultate ale
cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii
1985-1987. „Banatica", IX, 1987, p. 199-238.
6. (colab. Ion, Dragomir). Date cu privire la o statuetă inedită de la
Liubcova-Orniţa, jud. Caraş-Severin. ,.Banatica", IX, 1987, p. 31-42.
7. Observaţii pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu
Nou-Către Vale. „Crisia", 1985, nr. 15, p. 279-291.
8. Discuţii asupra materialului ceramic din staţiunea neolitică de la
Lipova-Rodaje. „Apulum", XXIII, 1986, p. 43-53.
9. Aşezarea Starcevo-Criş de la Liubcova-Orniţa. „Banatica", IX, 1987,
u~=23._

10. Un atelier de perforat topoare la Lipova-Rodaje. „Ziridava",
XV-XVI, 1987, p. 25-29.
11. (colab. Georgeta, El, Susi). Consideraţii privind uneltele de corn
şi os din staţiunea neolitică de la Liubcova-Orniţa, „Apulum", XXV, 1989,
p. 49-58.
12. Statueta neolitică de la Liubcova. „România - file de istorie", nr. 1,
1989, Bucureşti, p. 29-31.

XIII

e

Dr. MARTIN OLARU •
A •

(muzeograf pr., şef secţie OJPCN)

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:
1. Intrebări referitoare la Ba.nat. „Terra", IV, nr. 4, Buc., 1972,
p. 87-88.
2. A. Bogdan, T. Pînzaru. Geografie economică - Europa. Universitatea Babeş-Bolyai -'- Cluj. (recenzie). „Terra", IV, 5, Buc., 1972, p. 95.
3. Răspunsuri la întrebările referitoare la Banat. „Terra", IV, 5, Buc.,
1972, p. 86-87.
4. Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti din Cluj-Napoca.
„Terra", VI, 4, Buc., 1974, p. 92-93.
5. Terra - lecturi geografice generale (recenzie). „Terra", VII, 1, Buc.,
1975, p. 125.
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetarea

ştiinţifică

481'1

6. Valorificarea patrimoniului cultural-turistic al aşezărilor rurale din
partea de sud-vest a ţării (jud. Caraş-Severin). „Studii şi StComC, II, 1977,
p. 494-506.
7. (colab. Ştefan, Cădariu). Peşteri cu urme de locuire de pe Valea
Nerei (sectorul de Chei). „Banatica", IV, 1977, p. 9-18.
8. Mic ghid pentru oaspeţi. „Herculane, 1825-1978", Băile Herculane,
martie 1978, p. 4.
9. (colab. I. Ianoş). Contributions to the Study of daily cammutations
in Caraş-Severin country. „Revue Roumaine de Geologie, Geophisique,
Geographie" (Seria Geographie), Buc., 1980, p. 161-166.
10. Un mare respect pentru natură. File din istoria turismului bănă
ţean. „Almanahul turistic", Buc., 1982, p. 83-84.
11. Fişe monografice - Clubul Turistic Bănăţean. „Flamura", XXXIV,
3365, 11 mai 1982, p. 3.
12. Un autentic act de cultură. „Flamura", XXXIV, 3361, 13 aprilie
1982, p. 2.
13. Ocrotiţi rezervaţiile naturale!. „Flamura", XXXV, 3415, 26 aprilie
1983, p. 4.
14. Istoricul turismului bănăţean. „Banatica", VII, 1983, p. 509-533.
15. Un peisaj unic. „Flamura", XXXVI, 3468, 1 mai 1984, p. 6.
16. Studenţii la Forotic. „Reflex", Reşiţa, septembrie 1986, p. 3.
17. Rezervaţiile naturale ale Caraş-Severinului. „Mediul ambiant" (supliment „Flamura"), Reşiţa, 6 iunie 1989, p. 1, 3.
18. Mts. Banat and Mts. Poiana Ruscăi. „Tourist Monograph of the
Carpathians". Zeszyth Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, CMXXVII,
Prace Geograficzne Zeszyt 74, Krakow, 1988, p. 157-168.
b. în volume:
1. (colab. colectiv). Turismul şi zonele turistice ale judeţului Cluj. Zonarea turistică a R.S.R. - Buc., 1977, (p. 242-249).
2. (colab. colectiv). Perspectivele dezvoltării turismului de recreere în
contextul marilor prefaceri economice şi sociale ale municipiului Reşiţa,
cu referire la zona turistică periurbană. Zonarea turistică a R.S.R. Buc, 1977, (p. 191-196).
3. Unele aspecte privind circulaţia turistică şi posibilităţile de valorificare a potenţialului turistic din partea de sud-vest a ţării. Buletinul
Ştiinţific Studenţesc U.A.S.C.R. Buc., 1977 (p. 245-254).
4. Mineralogie estetică C. Gruescu (catalog). - Băile Herculane, 1977,
26 p.
5. Bibliografia Banatului. Ştiinţe naturale. - Reşiţa, 1978, 186 p.
6. (colab. P. Balintoni). Repertoriul rezervaţiilor şi al monumentelor
naturii din judeţul Caraş-Severin. Ocrotirea naturii în judeţul Cara.~
Severin. - Reşiţa, 1978. (p. 9-30).
7. (colab. colectiv). Noi contribuţii la repertoriul arborilor ocrotiţi clin
judeţul Caraş-Severin (p. 57-73). Cercul Speologic „Exploratorii" (p. 3439). Ocrotirea naturii în judeţul Caraş-Severin. - Reşiţa, 1979.
8. Conservarea şi valorificarea optimă a patrimoniului turistic al judetului Caras-Severin. Lucrările celui de-al /V-lea colocviu national de
'
geografia turismului. - Bucureşti, 1980, (p. 123-128).
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.·. 9-.' (colab;, .colectiv). Caraş-Severin. Monografie. - (partea de geografie:. Climaj, Reţeaua hidrografică; -Solurile; Vegetaţia·; Flora şi fauna) p. 744; Protecţia mediului înconjurător - p. 47-51; Turism - p. 288312), Bu~.: Editu:va Sport Turism, 1981.
·
10. (colab. colectiv). Retrospectiva unui deceniu de gospodărire a apelor:. (1971-·1981). Reşiţa, 1981, 30 p.
11. Expoziţia de mineralogie estetică a colecţionarului Constantin Gruescu din Ocna de Fier (catalog). - Reşiţa, 1982, 14 p.
_12. Minerale din colecţia lui Constantin Gruescu din Ocna de Fier (catalog). - Caransebeş, 1982, 14 p.
13. Monumente şi rezervaţii naturale din judeţul Caraş-Severin (catalog), - Reşiţa, 1982, 10 p.
14. Judeţul Caraş-Severin (hartă turistică cu text). Publiturism. Buc., 1983, 10 p.
15. Munţii Banatului. Studiu de geografie a turismului (Rezumatul
tezei de doctorat). Univ. Craiova, 1984, 24 p. +4 fig.
16. ln obîrşia apelor. Un monument turistic la 50 de ani. O revistă
de turism la Reşiţa. 20 de ani de inginerie tehnologică şi cercetare ştiin
ţifică. - Reşiţa, 1986, (p. 17).
17. (colab. colectiv). Caraş-Severin (hartă turistică). Bucureşti: Editura
Sport Turism, 1987.
C •

CARŢI POŞTALE,

ILUSTRA TE, CALENDARE •

1. Rezervaţia naturală Cheile Nerei. Cîrşia Barbeşului Mare. - Reşi
1986, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
2. Rezervaţia botanică „Fînaţele cu narcise(' din Valea Sebeşului de la
Zărveşti. - Reşiţa, 1986, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
3. Staţiunea turistică şi lacul Trei Ape din Munţii Semenicului. - Reşiţa, 1986, [tip. 1.B.N.] (C.P.I.).
4. Băile Herculane. Rezervaţia naturală Domogled. - Reşiţa, 1986,
[tip. I.B.N.] (C.P.1.).
5. Reşiţa. Piaţa 1 Decembrie 1918, Fîntîna cinetică - sculptor Constantin Lucaci. - Reşiţa, 1986, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
6. Brebu Nou. Zona turistică Trei Ape (Munţii Semenicului). - Reşi
ţa, 1987, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
7. Floarea-soarelui. - Reşiţa, 1987, [tip. I.B.N.] (calendar pe 1988,
1 filă, 67X47 cm).
8. Rusca Montană. Monumentul turismului. - Reşiţa, 1987, [tip. I.B.N.]
(C.P.I.).
9. Reşiţa. Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin. - Reşiţa,
1987, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
10. Biniş (jud. Caraş-Severin). Meşterul olar Ionică Stepan. - Reşiţa,
1987, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
11. Reşiţa. Alaiul obiceiurilor de primăvară. Reşiţa, 1987, [tip.
l.B.N.] (C.P.I.).
12. Reşiţa. Piaţa 1 Decembrie 1918. Fîntîna cinetică - sculptor Constantin Lucaci. - Reşiţa, 1987, [tip. I.B.N.] (C.P.I.).
ţa,
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COMUNICARI .NETIPARITE •

turistic al judeţului Caraş-Severin. „A XII-a Conferinţă
a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti" (secţiunea a V-a - învăţă
mîntul universitar), Cluj-Napoca, 16-18 noiembrie 1973.
2. Factorul climatic şi potenţialul turistic în Banat. Sesiune de comunicări ştiinţifice U.A.S.C.R. Cluj-Napoca, 11-12 aprilie 1975.
3. Posibilităţi de dezvoltare a turismului în sud-vestul ţării (judeţul
Caraş-Severin). Sesiune de comunicări ştiinţifice U.A.S.C.R., Cluj-Napoca, 11-12 aprilie 1975.
4. Tehnica alcătuirii diapozitivelor cu tematică geografică şi utilizarea
lor în diferite scopuri. Simp. „Realizări pe linia îmbogăţirii şi diversificării materialului didactic la geografie", Bucureşti, 17-18 aprilie 1975.
5. Pe-un picior de plai (proiecţie dia). Simp. „Activitatea de ocrotire a
mediului ambiant în judeţul Caraş-Severin", Reşiţa, 14 decembrie 1975.
6. Sistemul în cadrul mediului înconjurător. Simp. „Activitatea de
ocrotire a mediului ambiant în judeţul Caraş-Severin", Reşiţa, 14 decembrie 1975.
7. Valorificarea potenţialului turistic al aşezărilor rurale din partea
de sud-vest a ţării (jud. Caraş-Severin). Sşt. „25 de ani de existenţă a
Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău", Zalău, 4-5 decembrie 1976.
8. Valorificarea optimă şi promovarea în turismul internaţional a zonei carstice bănăţene. Simp., Oradea, 12-15 decembrie 1977.
9. Aşezările rurale şi turismul în judeţul Caraş-Severin, „Al V-lea
colocviu naţional de geografia populaţiei şi aşezările din R. S. România",
Iaşi, 19-20 decembrie 1976.
10. Valorificarea optimă a potenţialului turistic al reliefului din judeţul Caraş-Severin şi promovarea lui în turismul intern şi internaţional,
„Al III-lea simpozion naţional de geomorfologie", Cluj-Napoca, 28-29
mai 1977.
11. Contribuţii la repertoriul monumentelor şi rezervaţiilor naturale
din judeţul Caraş-Severin. Simp. „Aspecte privind ocrotirea mediului înconjurător în judeţul Caraş-Severin", Reşiţa, 30 octombrie 1977.
12. Rolul rezervaţiilor naturale şi al viitoarelor parcuri naţionale din
judeţul Caraş-Severin în menţinerea ecosistemelor naturale. Simp. „Aspecte privind ocrotirea mediului înconjurător în judeţul Caraş-Severin",
Reşiţa, 22 octombrie 1978.
13. Valori ale patrimoniului cultural-turistic din Caraş-Severin. Sşt.
„Turismul şi educaţia", Oţelu Roşu, 13-14 aprilie 1979.
14. Făgetele din rezervaţia Izvoarele Nerei. Simp. „Făgetele carpatine
şi semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă", Cluj-Napoca, ::!0-31 mai
1979.
15. Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Caraş-Severin.
Simp. „Zilele culturii la Bocşa", 9 iunie 1979.
16. Unele aspecte privind conservarea patrimoniului natural al judeţului Caraş-Severin. Simp. „Calitatea mediului şi valorificarea patrimoniului natural", Arad, 11 mai 1980.
17. Monumente si rezervatii istorice în peisajul judeţului Caraş-Seve
rin. Simp., Bocşa, 2 iunie 1980.
1.

Potenţialul

Naţională
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18. Integrarea unor vestigii istorice în viitoarele parcuri naţionale din
parcurile naţionale în actualitate şi perspectivă", Cluj-Napoca, 11-12 iunie 1980.
19. Propuneri pentru constituirea unor noi rezervaţii în judeţul Caraş-Severin. Sşt. „Rezervaţiile şi parcurile naţionale în actualitate şi perspectivă", Cluj-Napoca, 11-12 iunie 1980.
20. Turismul şi ocrotirea naturii în Munţii Banatului. „Al V-lea colocviu naţional de geografia turismului", Bucureşti, 26~28 septembrie 1980.
21. Valorificarea turistică a patrimoniului cultural al Munţilor Banatului şi promovarea lui în circuitul turistic intern. Simp. „Turismul şi protecţia mediului înconjurător în judeţul Caraş-Severin", Băile Herculane,
3-5 octombrie 1980.
22. Problemele valorificării turistice a monumentelor naturii şi istorice din Clisura Dunării. Simp. „MIVD", Moldova Nouă, 4 noiembrie l\l80.
23. Tipologia staţiunilor turistice din Munţii Banatului. S.şt. „Grigore
Cobălcescu", laşi 24-25 octombrie 1981.
24. Activitatea de ocrotirea naturii la Clubul Turistic Bănăţean (C.T.B.)
din Caransebeş. Simp. „Ocrotirea naturii în judeţul Caraş-Severin", Reşiţa,
1 noiembrie 1981.
25. Integrarea în circuitul turistic a patrimoniului cultural din Defileul
Dunării. Simp. „MIVD", Moldova Nouă, 13 noiembrie 1981.
26. Din activitatea Clubului Turistic Bănăţean (C.T.B.) din Caransebeş.
Simp. „Arhivele - sursă importantă pentru cercetarea istorică multidisciplinară", Caransebeş, 29 octombrie 1981.
27. Caraş - locuri ce vă aşteaptă. Simp. „Oameni şi locuri din Caraş",
Reşiţa, 19 martie 1982.
28. Dezvoltarea turismului, sistematizarea şi organizarea spaţiului turistic în Munţii Banatului. S.şt. „Valorificarea superioară a resurselor cerinţă fundamentală a noului mecanism economico-financiar", Timişoara,
21-22 mai 1982.
29. Mineralogia estetică din zona Bocşa-Dognecea. Simp. „Zilele culturii la Bocşa", 1-10 iunie 1982.
30. (colab. Elena, Voia). Integrarea în circuitul turistic a rezervaţiilor
naturale şi arheologice din. Clisura de Sus a Dunării. Simp. „Mărturii ale
permanenţei poporului român în vatra localităţilor Gornea-Sicheviţa",
Gornea, 4 septembrie 1982.
31. Turismul şi conservarea patrimoniului peisagistic din Munţii Banatului. Simp. „Ecologia peisajului şi necesitatea conservării patrimoniului
peisagistic", Cluj-Napoca, 25-26 mai 1983.
32. Rezervaţiile naturale ale Caraş-Severinului. Simp. „Ocrotirea şi
conservarea patrimoniului natural", Gurahonţ, 18-19 iunie 1983.
33. Păstoritul în zona munţilor înalţi ai Banatului. Contribuţii etnografice. Simp. „Momente din istoria Crainei şi Mehadiei", Cuptoare, 20 iulie
1983.
34. Retrospectivă asupra celei de-a VIII-a consfătuiri ştiinţifice Ocrotirea naturii pe baze ecologice - Bihor, 1983. S.şt. „Conservarea naturii
pe baze ecologice", Arad, 2-4 iunie 1984.
35. Din istoricul cercetărilor mineralogice în Munţii Banatului. Simp.
MinMet, Bocşa, 7-8 iunie 1984.
36. Protectia resurselor turistice în Muntii Banatului. „Congresul Naţional de Geografie", Bucureşti, 1-4 august i984.
judeţul Caraş-Severin. Sşt. „Rezervaţiile şi
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37. Valorificarea prin Festivalul Lacurilor a patrimoniului turistic al
de baraj, ambianţa naturală şi
1984.
38. Valorificarea patrimoniului turistic al judeţului Caraş-Severin în
perioada 1965-1985. Sirop. „Coordonate cultural-educative şi ştiinţifice
pe cuprinsul Caraş-Severinului. Reşiţa, 22 octombrie 1984.
39. Ocrotirea şi conservarea naturii în judeţul Caraş-Severin, Realizări
şi perspective. Sirop., Oradea, 6-7 noiembrie 1984.
40. Rezervaţii, monumente ale naturii şi viitoare parcuri naţionale din
judeţul Caraş-Severin. Sirop., Caransebeş, 24-25 noiembrie 1984.
41. Realizări şi perspective privind ocrotirea naturii în judeţul Caraş
Severin. Sirop. „Cercetări recente în domeniul disciplinelor biologice şi
agricole; modalităţi de integrare a rezultatelor obţinute în procesul formativ-educativ", Băile Herculane, 11-12 mai 1985.
42. Rezervaţii naturale din judeţul Caraş-Severin (gală de diapozitive
color). Simp. ,,Artele - fereastră deschisă spre om", Reşiţa, 6-10 iunie
1985.
43. Valorificarea potenţialului turistic al reliefului din Munţii Banatului. Sirop. „Două decenii de cercetare geografică în România", Caransebeş, 27-29 septembrie 1985.
44. Valori de patrimoniul cultural din Valea Caraşului (prezentare în
imagini). Sirop. „Pagini de cultură românească - Valea Caraşului", Oraviţa, 14 noiembrie 1985.
45. Valea Bîrzavei în imagini (suită diason). Sirop. „Valea Bîrzavei pagini de cultură românească", Oraviţa, 16 mai 1986.
46. Potenţialul turistic al Defileului Dunării. Simpozionul anual al profesorilor de istorie şi geografie, Moldova Nouă, 31 mai-2 iunie 1986.
47. Amintiri despre prietenul Ion. S.şt. „Restituiri - Ion Rusu Şi
rianu", Forotic, 14 septembrie 1986.
48. Potenţialul turistic al aşezărilor rurale din Munţii Banatului. ,.Al
IX-lea colocviu naţional de geografia populaţiei Şl aşezărilor umane din
R.S.R.", Bistriţa, Suceava, Cîmpulung Moldovenesc, 26-28 septembrie
1986.
49. Dezvoltarea şi modernizarea activităţii de turism în judeţul Caraş
Severin. S.şt., Bucureşti, 1986.
50. Rezervaţii, monumente ale naturii şi viitoare parcuri naţionale din
judeţul Caraş-Severin. Col. „Valori ale patrimoniului cultural naţional
din sud-vestul României", Reşiţa, 16-17 decembrie 1986.
51. Protecţia resurselor turistice din Munţii Banatului. Simp. „Judeţul
Hunedoara - permanenţă şi continuitate în istoria României", Deva,
16-17 octombrie 1987.
52. (colab. B. Negoescu). Tipuri şi forme de turism din Munţii Banatului. Simpozionul anual al profesorilor de geografie, Caransebeş, 7-8
noiembrie 1987.
53. Conservarea ecosistemelor naturale din Munţii Banatului. Simp.
„Rezervaţii şi monumente ale naturii din jud. Caraş-Severin", Reşiţa,
Anina, Bozovici, 17-18 noiembrie 1987.
54. (colab. Gabriel, Dumitrescu). Ocrotirea naturii în judeţul Caraş
Severin. Realizări şi perspective. S.şt. „Con ~ervarea naturii pe baze eco-

judeţului Caraş-Severin. Sirop. „Lacuri
construită", Staţiunea Semenic, 17 august
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logice. Strategii regionale în protecţia naturii", Băile Herculane, 25-27
mai 1988.
55. (colab. Ion, Voina). Itinerarii turistice pe Valea Cernei (suită de
diapozitive). Simp. „Valea Cernei - pagini de cultură şi civilizaţie românească", Oraviţa, 15 iunie 1988.
56. Importanţa ştiinţifică a rezervaţiilor naturale din judeţul Caraş
Severin. Simp. „Conservarea genofondului şi funcţiile ecoprotective ale
pădurii", Baia Mare, 7-8 septembrie 1988.
57. Oameni şi locuri din Caraş. Scexp. interjud., Reşiţa, 12-13 octombrie 1988.
58. Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Caraş-Severin.
Simp. „Zilele culturii la Anina", 17 noiembrie 1988.
59. (colab. Gabriel, Dumitrescu). Funcţia ştiinţifică, ecologică şi socială
a rezervaţiilor naturale din judeţul Caraş-Severin. Simp. „Educaţia ecologică parte integrantă a educaţiei materialist-ştiinţifice a elevilor",
Caransebeş, Staţiunea Muntele Mic, 3-4 iunie 1989.
60. Rezervaţii naturale, monumente ale naturii, viitoare parcuri naţio
nale din judeţul Caraş-Severin. Simp. „Zilele culturii la Anina", 12 noiembrie Hl89.

XIV

e

OPRINESCU ADRIANA

e

(muzeograf principal)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE.

a. în periodice:
1. Răspîndirea culturii Tiszapolgcir-Româneşti în Banat. „Banatica",
VI, 1981, p. 43-50.
2. Cîteva consideraţii asupra bisericii-monument de la Teregova, jud.
Caraş-Severin. „Banatica", VI, 1981, p. 397-404.
3. Elemente laice în pictura religioasă din Banat. „Banatica", VII, 1983,
p. 409.
4. Mormîntul unui luptător get de la Cuptoare-Sfogea (comuna Cornea,
jud. Caraş-Severin). „Thraco-Dacica", VIII, 1-2, 1987, p. 127-129.
5. Depozitul de bronzuri de la Pojejena. „Banatica", 10, 1990, p. 81.
6. Scurte consideraţii asupra activităţii metalurgice a comunităţilor
culturii Coţofeni. „SCIVA", 38, 1987, 2, p. 192-194.
7. (colab. Zoia, Kalmar). Descoperiri Baden-Coţofeni în Banat. „Tibiscum" VI, 1986, p. 199-209.
8. Valori de artă plastică din colecţii particulare din judeţul Caraş-Se
verin. - Reşiţa, 1982.
B •

COMUNICARI NET/PAR/TE •

1. Despre eneoliticul din Clisură. S.şt. „Contribuţii arheologice la istoria Clisurii", Moldova Nouă, 4-5 noiembrie 1978.
2. Descoperiri aparţinînd culturii Coţofeni la Moldova Veche. Simp.
MIVD, Moldova Nouă, 4 noiembrie 1980.
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(Tisza-Polgcir) în Banat -

noi puncte

„Origini şi continuitate autohtonă în sud-vestul României", Băile Herculane, 27-28 noiembrie. 1980.
4. Noi cercetări în aşezarea eneolitică de la Cuptoare-Cornea. Simp.
IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1981.
5. Biserici şi monumente istorice din ţinutul Crainei. S.şt. Cluj-Napoca,
27-29 mai 1982.
6. (colab. Zoia, Kalmar). Descoperiri Baden-Coţofeni în Banat. Simp.
IMCD, 20-21 martie 1983.
7. (colab. Ilie, Uzum; O„ Bozu; Gh„ Lazarovici). Şantierul arheologic
Cuptoare, punctul Sfogea, jud. Caraş-Severin. „A XIX-a SARCA", Tirgovişte, 22-23 martie 1985.
8. Realizări şi perspective ale cercetărilor arheologice în Clisura Dună
rii. Simp. MIVD, Moldova Nouă, 8 noiembrie 1985.
9. Mormîntul de incineraţie descoperit la Cuptoare-Sfogea, jud. Caraş-Severin. „A XX-a SARCA", Deva, 21-22 martie 1986.
10. Depozitul de bronzuri de la Pojejena. Scexp. „Cercetarea arheologică, a elementelor de istorie locală şi de etnografie, Gornea, 28-31 iulie
Hl89.
11. Descoperiri aparţinînd culturii V atina pe Ostrovul Moldova V eche.
„Al XII-lea Simpozion Naţional de Tracologie", Tulcea, 28-30 septembrie 1989.
12. (colab. Dumitru Ţeicu). Cercetările şi săpăturile de salvare - in-

de vedere.

S.şt.

strumente importante pentru

cunoaşterea

deţului Caraş-Severin. Dezşt.
şiţa, 27 octombrie 1989.

„Istoria -

patrimoniului arheologic al _jucea dintîi carte a

naţiunii",

Re-

XV. • RICHARD PETROVSZKY • *
A

fi STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE.

a. în periodice:
I.

la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Cadin paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. „Banatica", II,

Contribuţii

raş-Severin,

1973, p. 385-393.
2. Contribuţii la repertoriul arheologic al

Severin din paleolitic
1975, p. 365-378.

pînă

localităţilor judeţului Cara;>în secolul al V-lea î.e.n. (II). „Banatica", III,

3. (colab. Octavian, Răuţ; Ovidiu, Bozu). Drumurile\ romane în Banat.
,.Banatica", IV. 1977, p. 135-159.
4. (colab. Ştefan, Cădariu). Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul Carnş-Severin. „Banatica", V, 1979, p. 35-69.
5. Tipuri de morminte romane în zon1 Caransebeşului. „Banatica", V,
1979, p. 201-213.
6. (colab. Octavian, Popescu; Petru, Rogozea). Peşteri din 1udeţul Caraş-Severin, cercetări arheologice. „Banatica", VI, 1981, p. 429-462.
• Actualmente, se

află

în

altă instituţie.
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XVI

e

ION POP A
A •

e

(şef secţie

Călin

istorie modernă -

contemporană)

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:
1. Muzeul şcolar. „Flamura", 14 iunie 1970, p. 2.
2. Sergiu Verona. „Armele şi dezarmarea('· Editura Politică, Bucureşti,
1970 (recenzie). „Flamura", 11 septembrie 1970, p. 2.
3. Andre Maurois. Istoria Angliei (vol. I-II). Editura Politică, Bucureşti, 1970 (recenzie). „Flamura", 4 noiembrie 1970, p. 2.
4. O iniţiativă şcolară: „Museum". „Flamura", 14 ianuarie 1971, p. 2.
5. Eduard Calic. Arde Reichstagul. Editura Politică, Bucureşti, 1972.
(recenzie). „Flamura", 18 octombrie 1972, p. 2.
6. „Banatica", II, Reşiţa, 1973 (recenzie). „Flamura", 22 noiembrie
1973, p. 2.
7. 1 Decembrie 1918. lnfăptuirea unităţii statului naţional unitar român. „Flamura", 1 decembrie 1973, p. 2.
8. Ideea de unitate naţională în conştiinţa românilor bănăţeni. „Flamura", XXVI, 20 ianuarie 1974, p. 2.
9. Muzeul de istorie al şcolii. „Studii şi articole de istorie", XXV,
Bucureşti, 1974, p. 71-74.
10. (colab. V. M., Zaherea). Contribuţie remarcabilă la înfrîngerea armatelor hitleriste. „Flamura", XXVII, 15 aprilie 1975, p. 2.
11. Expoziţie de mineralogie estetică. „Orizont", Timişoara, 18 iulie
1975, p. 3.
12. lnsemnări despre Nicolae Tincu Velia. „Semenicul", Reşiţa, octombrie 1975, p. 6.
13. 1 Decembrie 1918. Moment crucial în evoluţia istorică a naţiunii
române. „Flamura", XXVIII, 2 decembrie 1975, p. 2.
14. O colecţie de o inestimabilă valoare. „Caraş-Severinul", Reşiţa,
decembrie 1975, p. 7.
15. Muzeul de istorie local - factor important în dezvoltarea relaţiei
muzeu-şcoală. „Revista Muzeelor şi Monumentelor", nr. l, Bucureşti, 1975,
p. 25-26.
17. Expoziţia permanentă de istoria mineritului din Anina. „Anuarul
Muzeului Tehnic Leonida", Bucureşti, 1975, p. 252-255.
18. Aspecte ale şomajului în zona industrială din sudul Banatului
(1929-1933), „Banatica", III, 1975, p. 271-276.
19. Despre situaţia şomerilor timişoreni în anii crizei economice (19291933). „Tibiscus", IV, Timişoara, 1975, p. 295-299.
20. Secţii de istoria farmaciei la Oraviţa şi Caransebeş. StComC, 1975,
p. 287-290.
21. „Banatica", III, Reşiţa, 1975. (recenzie). „Tribuna", Cluj-Napoca,
20 noiembrie 1975, p. 8.
22. „Banatica((' III, Reşiţa, 1975 (recenzie). „Orizont", Timişoara, 7
mai 1976.
23. „Studii şi comunicări de etnografie-istorie(', Caransebeş, 1976 (recenzie). „Tribuna", Cluj-Napoca, 24 mai 1976.
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24. (colab. V. M„ Zaherea). Ciprian Porumbescu şi orăviţenii. „Orizont",
XXVII, nr. 25, 24 iunie 1976.
25. Ion Sîrbu. „Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, domnul Ţării Româneşti({. Editura Facla, Timişoara, 1976 (recenzie). „Flamura", XXVIII, 26
octombrie 1976.
26. Aspecte ale emigrării şomerilor cărăşeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931). „Crisia", VI, 1976, p. 277-281.
27. (colab. V. M. Zaherea). O nouă secţie a muzeului din Reşiţa: expoziţia permanentă de istorie a mineritului din Anina. ;,Orizont", 6(468),
Timişoara, 10 februarie 1977.
28. Un proces unitar în făurirea României moderne. „Flamura", XXIX,
25 ianuarie 1977, p. 2.
29. O glorioasă pagină a luptelor pentru dreptate. „Flamura", XXIX,
8 februarie 1977, p. 2.
30. Opera întregului popor. „Flamura", XXIX, 15 februarie 1977, p. 2.
31. Ecoul răscoalei din 1907 în Transilvania şi Banat. „Flamura", XXIX,
5 şi 12 aprilie 1977, p. 2.
32. (colab. V. M. Zaherea). Bărbătească păşire pe cîmpul de resbel.
Resbelulu orientalu ilustratu. „Caraş-Severinul", Reşiţa, mai 1977, p. 7.
33. Răscoala ţărănească din anul 1907 şi ecourile sale în judeţul Carnş-Severin. „Caraş-Severinul", Reşiţa, mai 1977, p. 9.
34. Mărăşeşti-Mărăşti-Oituz. „Flamura", XXIX, 2 august 1977, p. 2.
35. Sentimentul de libertate şi suveranitate la români. „Se adună vremile({ - caiet program al T.S.R., Reşiţa, 1977, p. 6.
36. Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903.
„Banatica", IV, 1977, p. 309-311.
37. · (colab. G„ Jurma). Ecourile răscoalei ţărăneşti din anul 1907 în judeţul Caraş-Severin. „Banatica", IV, 1977, p. 313-316.
38. Actiuni revendicative ale muncitorilor din Anina între anii 19341937. „Cri~ia", VIII, 1977, p. 491-494.
39. (colab. V. M., Zaherea). Unitatea naţională, independenţa, libertatea socială - idealuri scumpe ale întregului nostru popor. „Flamura",
XXX, 6 iunie 1978, p. 2.
40. Eftimie Murgu - sinteză a spiritului revoluţionar paşoptist. „Flamura", XXX, 6 iunie 1978, p. 2.
41. Pentru libertatea României. „Flamura", XXXI, 3 iulie 1979.
42. (colab. V. M., Zaherea). Despre unele catastrofe miniere din Banat.
StComC, III, 1979, p. 401-406.
43. Despre situaţia şomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931). „Banatica", V, 1979, p. 453-455.
44. Două secole de la naşterea lui Tudor Vladimirescu. „Flamura",
XXXII, 17 iunie 1980, p. 2.
45. Ţărănimea - forţă importantă în lupta pentru libertate şi unitate
naţională. „Flamura", XXXIV, 9 martie 1982, p. 1-2.
46. Aspecte din viaţa şi lupta tineretului din Caraş-Severin (19221928), StComC, IV, 1982, p. 28"'-291.
47. (colab. V. M„ Zaherea). Edificiul naţional unitar al poporului român în gîndirea lui Eftimie Murgu. „Flamura", XXXV, 18 octombrie 1983,
p. 2.
48. (colab. V. M., Zaherea). Conştiinţa unităţii - permanenţă a istoriei
noastre. „Flamura", XXXV, 25 octombrie 1983, p. 2.
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49. (colab. V. M. Zaherea). Istoricul primei uniri. „Flamura", XXXV,
15 noiembrie 1983, p. 2.
50. (colab. V. M., Zaherea). Din panteonul luptătorilor pentru unitatea
naţională. Un delegat al muncitorimii. „Flamura", XXXV, 22 noiembrie
1983, p. 2.
51. Marea Unire. „Flamura", XXXV, 29 noiembrie 1983, p. 2.
52. (colab. I., Lucaci-Sabău). Contribuţii la cunoaşterea evenimentelor
1·evoluţionare de la 1848 în oraşul Reşiţa. „Banatica", VII, 1983, p. 341-343.
53. Mărturii pe peliculă. „Banatica", VII, 1983, p. 365-369.
54. Aspecte ale vieţii economice şi social-culturale din Reşiţa ilustrate
într-un document din 1927. „Banatica", VII, 1983, p. 383-386.
55. (colab. V. M., Zaherea). „Cartea de aur<' a Teatrului din Oraviţa.
„Banatica", VII, 1983, p. 447-455.
56. (colab. V. M., Zaherea). Despre începuturile fanfarei muncitoreşti
din Anina. ActaMN, XX, 1983, p. 585-592.
57. Focuri vii peste Banat. „Flamura", XXXVII, 19 februarie 1985.
p. 1-2.
58. File din istoria muzeografiei bănăţene. Preocupări pentru organizarea unui muzeu la Oraviţa. „Banatica", VIII, 1985, p. 407-414.
59. Unirea - actul energic al întregii naţiuni. „Flamura", XXXIX,
20 ianuarie 1987, p. 1.
60. Pledoarie pentru adevărul istoric. „Flamura", XXXIX, 17 martie
1987, p. 2.
61. Aspecte din viaţa şi lupta revoluţionară a muncitorimii reşiţene.
„Banatica", X, 1989, p.
62. Consideraţii asupra şomajului la Uzinele de Fier şi Domeniile din
Reşiţa, „Banatica", 10, 1990.
63. (colab. dr. V. M., Zaherea). Din tradiţiile culturale ale centrului
minier Anina. „Banatica", 10, 1990.

b. în volume:
1. (colab. V. M., Zaherea). Eftimie Murgu. - Reşiţa, 1976.
2. (colab. colectiv). Judeţul Caraş-Severin (studiu monografic). - Bucureşti: Editura Sport Turism, 1981.
3. (colab. colectiv). Pagini de istorie revoluţionară caraş-severineană.
1920-1944. - Reşiţa, 1981.
4. (colab. colectiv), Folosirea elementelor de istorie locală în procesul
instructiv-educativ. - Reşiţa, 1987.
5. (colab. colectiv). Anina 200 (studiu monografic), - Bucureşti: Editura Tehnică, (în curs de apariţie).
B •

COMUNICARI NETIPARITE •

1. Muzeul de istorie şcolar, factor important în dezvoltarea relaţiei
Simp. „Muzeul contemporan - factor activ în păstrarea
patrimoniului ştiinţific", Oradea 9-11noiembrie1974.
2. Aspecte ale emigrării şomerilor cărăşeni în perioada crizei econo-·
mice (1929-1933). Sşt. consacrată aniversării muzeuJui din Lugoj, Lugoj,
9 noiembrie 1975.

muzeu-şcoală.
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3. Aspecte ale şomajului în Banat între anii 1934-1938. Sirop. IBIN,
25 octombrie 1979.
4. Ctitori de străveche vatră românească. Sirop. „Pagini din istoria
localităţilor cărăşene", Oraviţa, 15 mai 1980.
5. Momente din mişcarea muncitorească şi antifascistă în Clisura Dunării. Sirop. MIDV, Moldova Nouă, 4 noiembrie 1980.
6. Din frămîntările muncitorimii aninene în anul 1935. Sirop. „Origini
şi continuitate autohtonă în sud-vestul României", Băile Herculane, 2728 octombrie 1980.
7. Eftimie Murgu şi tînăra generaţie paşoptistă. Simp. „Eftimie Murgu.
1805-1980", Reşiţa, Eftimie Murgu, 19-20 decembrie 1980.
8. Acţiuni revendicative ale muncitorilor din Anina. Simp. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1981.
9. Acţiuni revendicative şi greviste ale maselor caraş-severinene în
anii crizei economice (1929-1933). Simp. MIVD, 13 noiembrie 1981.
10. Contribuţii la cunoaşterea evenimentelor revoluţionare de la 1848
în oraşul Reşiţa. Simp. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1983.
11. Noi mărturii despre desfăşurarea evenimentelor de la 1848 la Reşiţa. Sirop. IMCD, 1-2 aprilie 1984.
12. Mineritul şi metalurgia în viitoarea expoziţie de bază a Muzeului
Judeţean de Istorie Caraş-Severin din Reşiţa. Sirop. MinMet, Bocşa, 78 iunie 1984.
13. Preocupări pentru înfiinţarea unui muzeu de istorie a oraşului
Oraviţa. Sirop. „Pagini de cultură românească Valea Caraşului". Oraviţa, 14 noiembrie 1985.
14. Realităţi şi perspective în cercetarea istoriei moderne şi contemporane la Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin. Dezşt., Reşiţa,
18-19 martie 1987.
15. Folosirea materialului ilustrativ la lecţiile de istorie naţionaW.
Simp. „Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ", Reşiţa, 21 noiembrie 1987.
16. Repere ale dezvoltării mineritului şi metalurgiei caraş-severinene
în secolele XVIII-XIX. Col. MinMet, Bocşa, 27 noiembrie 1987.
17. Participarea României la războiul antihitlerist. Sirop. „File din
cronica luptei pentru independenţă şi neatîrnare a patriei", Reşiţa, 9 mai
1989.

Reşiţa,

XVII •
A •

PETRU ROGOZEA

e

(muzeograf principal)

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:

1 Peşteri din judeţul Caraş-Severin. Cercetări arheologice (I). StComC, III, 1979, p. 209-216.
2. (colab. R. Petrovszky; O. Popescu). Peşteri din judeţul Caraş-Se
verin. Cercetări arheologice (II). „Banatica", VI. 1981, p. 429-462.
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3. (colab. Adrian, Bejan). Descoperiri arheologice mai vechi şi mai reşi feudal-timpurii din Banat. StComC, IV, 1982, p. 213225.
4. (colab. Petru, Bona; R. Petrovszky). Tibiscum - cercetări arheologice 1980-1981, StComC, IV, 1982, p. 185-207.
5. Silviu Sanie. Cultele orientale în Dacia romană, Cultele siriene şi

cente prefeudale

palyriene. Biblioteca Orientalis.
pedică,

Bucureşti,

Editura

Ştiinţifică şi

Enciclo-

J_98.). (recenzie). StComC, IV, 1982, p. 344-345.

6. Citeva descoperiri hallstattiene recente din Banat. „Banatica", VII,
1983, p. 139-150.
7. (colab. P. Bona). Tibiscum - cercetări arheologice (III). „Banatica"
VII, 1985, p. 155-167.
8. (colab. I. Piso). Ein Apolloheiligtum in der Nahe von Tibiscum.
„Zeitschrift filr Papyrologie und Epigraphik", 58, Bonn, 1985, p. 211219.
9. (colab. P. Bona; C. Pop). Noi piese figurative descoperite la Tibiscum. ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 537-540.
10. Peşteri din judeţul Caraş-Severin. Cercetări arheologice (III). „Tibiscum", VI, 1986, p. 173-198.
11. (colab. Z. Pinter; O. Popescu). Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin. „Tibiscum", VI, 1986, p. 351-353.
12. (colab. Dana, Bălănescu). Monede romane în colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi Istorie locală Caransebeş. „Tibiscum", VI, 1981::i,
p. 219-225.
13. Cercetări arheologice în endocarstul din sud-vestul României. „Banatica", lX, 1987, p. 347-362.
14. (colab. Dana, Bălănescu). Note suplimentare asupra tezaurului monetar roman republican de la Tincova, jud. Caraş-Severin. „Buletinul Societăţii Numismatice Române", LXXVII-LXXIX (1983-1985), Bucure.şti,
1987, p. 109-116.
15. (colab. S. Cociş; St. Chiţu). Note privind cîteva tipare şi vase cu
medalioane în relief sin Dacia romană. Apulum, XXV, 1988, p. 247-250.
16. Ceramica dacică din aşezarea romană de la Tibiscum. „Tibiscum",
VII, 1988, p. 167-179.
17. (colab. Sorin, Petrescu). Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (IV). „Tibiscum", VII, 1988, p. 269-274.
18. Unelte romane de la Tibiscum. „Banatica", !10, 1990.
19. (colab. Sorin, Petrescu). Tibiscum - principia castrului mare de
piatră (I), „Banatica", 10, 1990, p. 107.
20. (colab. Petru Bona). Necropola dacică de la laz. Acta MN, XXIIXXIII, 1985-1986, p. 439-451.

B.

COMUNICĂRI

NETIPARITE.

I. (colab. Petru, Bona). O clădire romană de la Tibiscum. Simp. IMCD,
21 martie 1981.
2. (colab. Petru, Bona). Un mormînt de incineraţie daco-getică de la
Iaz, Simp. IMCD, 1-2 aprilie 1984.
3. (colab. P. Bona). O necropolă dacică la Iaz? Simp. „Civilizaţie, permanenţă şi continuitate în sud-vestul României", Băile Herculane, 1214 decembrie 1984.
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4. (colab. D. Benea; P. Bona). Oraşul roman Tibiscum, jud. Caraş
Severin. „A XIX-a SARCA", Tîrgovişte, 22-23 martie 1985.
5. (colab. P. Bona). Cercetări arheologice în zona municipiului roman
Tibiscum. Sirop. MIVD, Moldova Nouă, 8 noiembrie 1985.
7. (colab. Doina Benea; Petru Bona). Cercetări arheologice în municipiul Tibiscum. Msrot. „Cercetări arheologice întreprinse în anul 1985".
Reşiţa, 31 ianuarie-I februarie 1986.
8. Descoperiri daco-romane şi prefeudale din zona Caransebeşului.
Simp., Timişoara, 10 iunie 1986.
9. (colab. Petru Bona). O necropolă daco-getică la Iaz. „Al !X-lea simpozion de tracologie". Oradea, 29-31 octombrie 1986.
10. Castrul roman Tibiscum, puternic centru al civilizaţiei daco-romane. Sirop. IMCD. 19-20 martie 1987.
11. (colab. Doina Benea; Petru Bona). Oraşul roman Tibiscum, jud.
Caraş-Severin. „A XVIII-a SARCA". Alba Iulia, 26-27 martie 1987.
12. (colab. Doina Benea; Petru Bona). Complexul roman Tibiscum,
jucl. Caraş-Severin. „A XXII-a SARCA", Piteşti, 25-26 martie 1988.
13. Cercetări arheologice în endocarstul din sud-vestul României.
~imp. IMCD, 17-18 aprilie 1988.
14. (colab. Petru Bona). Complexul roman Tibiscum, jud. Caraş-Se
i:erin. „A XXIII-a SARCA", Sibiu, 17-18 martie 1989.
15. O aşezare hallstattiană timpurie de la Var, jud. Caraş-Severin.
Sirop. „Valorificarea noilor cercetări în domeniul istoriei naţionale", Caransebeş, 16-17 aprilie 1989.
16. Probleme privind cercetarea arheo-speologică din carstul dună
rean. Scexp. „Cercetarea arheologică, a elementelor de istorie locală şi
de etnografie", Gornea, 29-31 iulie 1989.

XVIII

e

CAIUS SACARIN • (muzeograf principal)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE.

a. în periodice:
1. Trei celturi de la Pescari. „Banatica", IV, 1977, p. 111-115.
2. T. Bader. Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (recenzie).
„Banatica", IV, 1977, p. 575-576.
3. (colab. Gheorghe Lazarovici). Epoca bronzului în Clisură. „Banatica", V, 1979, p. 71-105.
4. Depozitul de bronzuri de la Cozla. „Banatica", V, 1979, p. 107 114.
5. (colab. Ovidiu Bozu). O expediţie arheologică în Valea Almăjului.
Realizări şi perspective. „Banatica", V, 1979, p. 553-557.
6. Bronzuri descoperite pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. StComC,
1979, p.
7. (colab. Marian Gumă). Descoperiri „Coţofeni" inedite de la Bocşa
Montană-Colţan. „Banatica", VI, 1981, p. 59-95.
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8. Depozitul de bronzuri de la Ticvaniu Mare. „Banatica", VI, 1981,
p. 97-106.
9. O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării. „Banatica", VII, 1983, p. 59.
10. Depozitul de bronzuri de la Liubcova-Ţiglărie. „Banatica", VIII,
1985, p. 91-105.

B.

COMUNICARI NETIPARITE •

1. Consideraţii asupra metalurgiei bronzului în Clisura Dunării. „Zilele culturii la Moldova Nouă", Moldova Nouă, 5 februarie 1978.
2. Bronzuri din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Reşiţa. Simp.
IMCD, 26 martie 1978.
3. Noi descoperiri arheologice în Culoarul Timiş-Cerna. Simp. MedAmb, 5 iunie 1978.
4. Depozitul de unelte şi arme de la Pătaş. Simp. IBIN, Reşiţa, 21 octombrie 1978.
5. Noi descoperiri arheologice în Valea Almăjului. Simp. IMCD, 18
martie 1979.
6. Cercetarea epocii bronzului în judeţul Caraş-Severin. Sşt. Timişoara,
5 mai 1979.
7. Consideraţii asupra metalurgiei bronzului din sud-vestul Banatului. Sşt. „Centenarul Muzeului de Istorie din Constanţa", Constanţa, 6 noiembrie 1979.
8. (colab. Marian Gumă). Săpăturile arheologice de la Stenca Liubcova. „A XIV-a SARCA", Tulcea, 20-23 martie 1980.
9. Aşezarea din epoca bronzului de la Stenca Liubcovei. Simp. IMCD,
29 martie 1980.
10. Aşezarea aparţinînd culturii Vatina de la Stenca Liubcovei. Sşt.,
Satu Mare, 25 aprilie 1980.
11. Consideraţii privind aşezarea din epoca bronzului de la Stenca
Liubcovei. Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1980.
12. Originile civilizaţiei traco-dacice ilustrate prin descoperirile arheologice din judeţul Caraş-Severin. Simp. „Zilele culturii la Bocşa", Boc7a,
2 iunie 1980.
13. Aşezarea din epoca bronzului de la Gornea-Păzărişte. Sşt. „2050",
Făget, 6 iunie 1980.
14. Consideraţii asupra metalurgiei bronzului pe teritoriul judeţului
Caraş-Severin. Sşt. R~iţa, 9 iunie 1980.
15. Epoca bronzului în Valea Dunării. Simp. MIVD, Moldova Nouă,
4 noiembrie 1980.
16. Aşezarea de tip Vatina de la Liubcova. ,,A XV-a SARCA", Braşov,
26 martie 1981.
17. Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Liubcova-Ţi
glărie. Simp. IMCD, 21 martie 1982.
18. Necropola de la Liubcova. „A XVI-a SARCA", Alba Iulia, 26 martie 1982.
19. Noi descoperiri în necropola de la Liubcova. „A XVII-a SARCA".
Ploieşti, 25 martie 1983.
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20. Necropola de tip „Gîrla Mare" de la Liubcova. „AL XII-iea colocviu naţional de preistorie", Bucureşti, 1-3 decembrie 1983.
21. Consideraţii privind necropola de la Liubcova. „A XVIII-a SARCA", 26 martie 1984.
C . LUCRARI NECOMUNICATE.

1. Cultura Vatina în sud-vestul României.
2. Cultura Gîrla Mare pe teritoriul judeţului Caraş-Severin.
3. Metalurgia bronzului în sud-vestul României.

XIX. • CORIOLAN SURU • (muzeograf)
A •

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

a. în periodice:
1. Dezvoltarea industrială a Reşiţei, sec. XVIII-XX. „Semenicul",
1985, p. 10-11.
2. Istoria construcţiei locomotivei cu aburi la Reşiţa (1872-1962). ·„Banatica", IX, 1987, p. 479-501.
3. File din istoria Liceului de Matematică-Fizică din Caransebeş. „Banatica", VIII, 1985, p. 355-361.
4. Construcţia de utilaj petrolier la Reşiţa intre 1924-1954. „Banatica", X, 1990, p. 415.

Reşiţa,

B . COMUNICARI NETIPARITE •

1. Efortul militar al României în războiul antiimperialist, contribuţia
ei la eliberarea teritoriului Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei. Simp. „40
de ani de la înfrîngerea Germaniei hitleriste", Reşiţa, 7 mai 1985".
2. Reşiţa şi construcţia de locomotive. Sirop. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1985.
3. Date noi cu privire la construcţia de locomotive din Reşiţa, Simp.
MinMet, 4 iunie 1986.
4. Importanţa şi urmările războiului de independenţă pentru poporul
român. Simp. „110 ani de la războiul de independenţă din 1877". Obreja,
6 mai 1987.
5. Din istoricul construcţiilor ele locomotive la Reşiţa (1926-1986).
Sirop. „Coordonate ale istoriei moderne şi contemporane pe teritoriul sudvestic al României", Reşiţa, 24-25 iunie 1987. Col. MinMet, 27 noiembrie 1987.
6. Eftimie Murgu şi revoluţia din 1848 în Banat. Simp. „Unitatea, continuitatea şi lupta pentru libertate - coordonate ale istoriei poporului
român", Bozovici, 21 martie 1988.
32•
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7. 115 ani de la construcţia Fabricii de locomotive din Reşiţa. Simp.
„125 de ani de la construcţia liniei ferate Oraviţa-Anina", Oraviţa, 15 decembrie 1988.
8. Aportul uzinelor din Reşiţa la dezvoltarea industriei construcţiei
de utilaj petrolier în sec. XX. Msrot. MinMet, 31 octombrie 1989.

XX. • DUMITRU

ŢEICU

• (muzeograf princ.)

A . STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARITE.

a. în periodice:
1. Cîteva consideraţii pe marginea unor podoabe medievale. ActaMN,
XVIII, 1981, p. 491-500.
2. Necropole medievale româneşti din Banat în lumina cercetărilor
arheologice. „Mitropolia Banatului", XXXII, nr. 4-6, 1982, p. 264-277.
3. Ceramica smălţuită de factură bizantină din sud-vestul României.
SCIV/A, XXXIV, nr. 3, 1983, p. 274-286.
4. O reşedinţă feudală românească la începuturile Reşiţei medievale.
SCIV /A, XL, nr. 1, 1989, p. 296-302.
5. (colab. Ilie Uzum). Cercetările arheologice de la Ciclova Română.
„Banatica", VI, 1981, p. 211-216.
6. (colab. Ovidiu Bozu). Crucea engolpion descoperită la Moldova Veche ActaMN, XIX, 1982, p. 393-395.
7. Cercetări arheologice în Depresiunea Oraviţa. „Banatica", IX, 1987,
p. 317-345.
8. O ctitorie feudală românească la Reşiţa. „Mitropolia Banatului",
XXXIX, 1989, 1, p. 56-62.
9. Cercetări de arheologie medievală la Berzovia. „Banatica", 10, 1990,
p. 267.
B.

COMUNICĂRI

NETIPARITE.

1. (colab. Ilie Uzum). Necropola medievală de la Ilidia-Obliţa. Simp.
IMCD, 18-19 martie 1979.
2. Brăţări din sticlă în epoca feudală timpurie din Banat. Sşt. PerCon,
Timişoara, 5-6 mai 1979.
3. Consideraţii asupra ceramicii bizantine de pe teritoriul Banatului
de sud. Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 25-26 mai 1979.
4. (colab. Ilie Uzum); St. Matei). Noi descoperiri feudale timpurii la
llidia-Obliţa. Simp. IMCD, 29-30 martie 1980.
5. (colab. I. Neamţu). Contribuţii la paleometalurgia din sudul Banatului. Sşt. PerCon, Timişoara, 8-10 mai 1980.
6. Consideraţii în legătură cu brăţările feudale timpurii din Banat.
Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1980.
7. (colab. Ilie Uzum). Noi contribuţii la cercetarea necropolei feudale
timpurii de la Cuptoare-Sfogea, jud. Caraş-Severin. „A XV-a SARCA",
Braşov, 26-28 martie 1981.
8. (colab. St. Matei; Ilie Uzum). Şantierul arheologic llidia, jud. Caraş-Severin. „A XV-a SARCA", Braşov, 26-28 martie 1981.
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetarea

ştiinţifică

~Ol

9. Unele consideraţii asupra ceramicii din sec. IV e.n. descoperită în
Banatul de Sud. Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1981.
10. (colab. Ilie Uzuro). Aşezările prefeudale şi feudale timpurii (sec.
VII-XIII) de la Gornea şi Moldova Veche, jud. Caraş-Severin. „A XVI-a
SARCA", Vaslui, 25-28 martie 1982.
11. (colab. Ilie Uzum). Şantierul arheologic Valea Caraşului, punctul
llidia, jud. Caraş.-Severin. „A XVI-a SARCA", Vaslui, 25-28 martie
1982.
12. (colab. Ilie Uzum; Ovidiu Bozu). Necropola feudală timpurie de lct
Cuptoare-Cornea, jud. Caraş-Severin. „A XVI-a SARCA", Vaslui, 2528 martie 1982.
13. Ceramica smălţuită din aşezarea feudală timpurie de la llidia. Sşt.
ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1982.
14. (colab. Ilie Uzum). Lucrările ele cercetare şi conservare-restaurare
efectuate la complexul de monumente feudale timpurii de la llidia, jud.
Caraş-Severin, „A XVII-a SARCA", Ploieşti, 24-25 martie 1983.
15. Picturile rupestre de la llidia-Vatra Mare. Simp. „Istorie culturală românească. Pagini bănăţene", Reşiţa 20-21 mai 1983.
16. (colab. I. Neamţu). Cercetări cu privire la metalurgia fierului în
perioada medievală timpurie în sudul Banatului. Colocviul „Naţional şi
universal în civilizaţia populară din România". Sibiu, 12-13 septembrie
1983.
17. (colab. Ilie Uzum). Reşedinţa feudală de la llidia, jud. Caraş-Seve
rin. „A XVIII-a SARCA", Alba Iulia, 26-27 martie 1984.
18. (colab. Ilie Uzum). Precizări cronologice cu privire la monumentul
de arhitectură medievală de la Reşiţa-Ogăşele. Simp. IMCD, 1-2 aprilie
1984.
19. (colab. Ovidiu Bozu). Cercetări cu privire la 1'.tŞezările din secolele
11-IV de pe Valea Bîrzavei, jud. Caraş-Severin. „Al VII-lea simpozion
naţional de tracologie", Drobeta Turnu-Severin, 23-24 octombrie 1984.
20. (colab. Ilie Uzuro). Săpăturile arheologice şi lucrările de conservare de la llidia. Simp. „Civilizaţie, permanenţă şi continuitate în vestul
României", Băile Herculane, 12-14 decembrie 1984.
21. (colab. Şt. Pascu). Şantierul arheologic Mehadia. „A XIX-a SARCA", Tîrgovişte, 22-23 martie 1985.
22. Noi date privitoare la fortificaţiile medievale de la Mehadia. Simp.
IMCD, 31 martie-I aprilie 1985.
23. (colab. Ilie Uzum; Georgeta El Susi). Aşezarea medievală de la
llidia, jud. Caraş-Severin. „A XX-a SARCA ", 21-22 martie 1986.
24. Habitatul medieval în Clisura Dunării. Sşt. „Cultură şi civilizaţie
la Dunărea de Jos". Călăraşi, 6-7 iulie 1986.
25. Cercetări arheologice în aşezările -prefeudale de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. Simp. „Descoperiri arheologice în vestul României,
sec. III-XI", Timişoara 10 iunie 1986.
26. Cercetări despre cetatea şi districtul medieval Cuieşti. Sşt. „Judeţul Hunedoara în contextul istoriei naţionale", Deva, octombrie 1986.
27. Cercetări de salvare în zona Gherteniş-Berzovia, jud. Caraş-Seve
rin. „A XXI-a SARCA", Timişoara, 24-26 aprilie 1987.
28. (colab. Şt. Matei). Staţiunea arheologică Mehadia, jud. Caraş-Se
verin (sec. XII-XIV). „A XXII-a SARCA", Piteşti, 25-26 martie 1988.
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29. Reşedinţa medievală de la Reşiţa. Contribuţii la istoria districtului
medieval românesc Bîrzava (sec. XIV-XV), Simp. IMCD, 17-18 aprilie
1988.
30.

Cercetări la
Caraş-Severin.

necropola medievală timpurie de la Sopotul Vechi,
„A XXVIII-a SARCA", Sibiu, 17-18 martie 1989.
31. Descoperiri medievale la Moldova Veche. Scexp. „Cercetarea arheologică, a elementelor de istorie locală şi de etnografie", Gornea, 2931 iulie 1989.
32. (colab. Adriana Oprinescu). Cercetările şi săpăturile de salvare instrumente importante pentru cunoaşterea patrimoniului arheologic al
judeţului Caraş-Severin. Dezşt. „Istoria cea dintîi carte a naţiunii",
Reşiţa, 27 octombrie 1989.
jud.

XXI • ILIE UZUM* •
A •

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARJTE.

a. în periodice:
1.
şiţa,

Făurirea

statului

naţional

unitar român. „Siderurgistul", 199, Re-

1 decembrie 1968. p. 1-2.

2. Vestigiile arheologice din perioada desfăşurării procesului de romanizare pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. „Caraş-Severinul", august
1969, p. 5-6.
3. Incursiune în istoria judeţului. „Siderurgistul", 217, Reşiţa, 10 aprilie 1969, p. 4.
4. Ce ne relevă cercetările de la cetatea Ilidia. „Flamura", XVII, 1667,
13 septembrie 1969, p. 2.
5. Din nou despre cercetările arheologice de la llidia. „Flamura", XVII,
1668, 20 septembrie 1969, p. 2.
6. Grundstein vor zweihundert Jahren gelegt. Aus der Geschichte des
Banater Hilttenwerken. NW, 6396, 26 noiembrie 1969, p. 2.
7. Durch Jahrhunderte (interviu), Neue Banater Zeitung, 2213, Timişoara, 26 decembrie 1969.
8. Villa rustica de la Dalboşeţ. „Flamura", XVIII, 4 ianuarie 197ll,
p. 2.
9. (colab. Nicolae Gudea). Anonima cetate de la Pojejena. „Flamura",
iXVIII, 1838, 10 octombrie 1970, p. 2.
10. Muzeul din Herculane. „Flamura", XVIII, 1843, 16 octombrie 1970,
p. 2.
11. Reschitza 200 (interviu). „Neue Banater Zeitung", 2512, Timişoara,
17 decembrie 1970, p. 2.
12. Schiţă a istoriei judeţului Caraş-Severin. „Blatter der Geschichte",
decembrie 1970.
13. Preocupări actuale la muzeul judeţean (interviu). „Flamura", XIX\
2029, 23 mai 1971, p. 2.
14. (colab. Gheorghe Lazarovici). Aşezarea feudală llidia în lumina
izvoarelor scrise şi a cercetărilor arheologice. „Banatica", I, 1971, p. 157-

162.
• Actualmente, se

află

în

altă instituţie.
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15. (colab. E. Chirilă; N. Gudea). Tezaurul monetar de la Caransebeş,
sec. XV-XVIII. „Banatica", I, 1971, p. 179-196.
16. Trakischer Ritter und MochOfen (interviu). „Neue Banater Zaitung", 2910, Timişoara, 23 martie 1972, p. 2.
17. Pămîntul - acest posesor al tainelor (interviu). „Flamura", XX,
2343, 27 mai 1972, p. 2.
18. Date noi asupra bisericii şi fortificaţiei de la Ilidia. ActaMN, IX,
1972, p. 555-559.
19. (colab. N. Gudea). Castelul roman de la Pojejena. Săpăturile arheol01ice din anul 1970. „Banatica", II, 1973, p. 85-96.
20. Cimitirul medieval de la Gornea-Ţîrchevişte. „Banatica", II, 1973,
p. 131-143.
2~. (colab. St. Matei). Cetatea de la Pescari. „Banatica", II, 1973, p.
141-156.
2t (colab. Dan Mihail). Din corespondenţa generalului Traian Doda
cu Vincenţiu Babeş. „Banatica", II, 1973, p. 219-233.
2J. (colab. Gheorghe Lazarovici; Ion Dragomir). Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa. „Banatica", II, 1973, p. 403416.
~. O viaţă ştiinţifică pilduitoare: Constantin Daicoviciu. „Flamura",
XXJ, 2771, 13 octombrie 1973, p. 2.
:5. Bordeie feudale descoperite la Gornea, jud. Caraş-Severin. „Crisia~ 1974, p. 39-42.
26. (colab. Gheorghe Lazarovici). Descoperiri arheologice prefeudale şi
feuiale timpurii în zona superioară a Clisurii. „Crisia", 1974.
27. Două cimitire feudale timpurii la Gornea şi Pojejena, jud. Caraş
Se;erin. „Tibiscus", III, Timişoara, 1974, p. 159-164.
28. Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri. „Banatica", IV,
1g7, p. 215-222.
29. (colab. Gheorghe Lazarovici; Marian Gumă). Gornea-Liubcova.
„3anatica", IV, 1977, p. 433.
30. (colab. Gheorghe Lazarovici). Cuptoare-Sfogea. „Banatica", IV,
.'977, p. 434.
31. (colab. Gheorghe Lazarovici). Ilidia-Obliţa. „Banatica", IV, 1977,
). 437.
· 32. Dovezile arheologice ale continuităţii daco-romane şi române în
judeţul Caraş-Severin. „Zilele culturii la Reşiţa", (caiet-program), 1977.
33. Scurt istoric al localităţii Soşdea (articol solicitat de ME, noiembrie 1977).
34. Centenarul proclamării independenţei de stat a României. „Flamura", XXIX, 24 aprilie 1977, p. 2.
35. Nicolae Gudea. Gornea. Asezări din epoca romană şi romană tir~
zie, (recenzie). „Flamura", XXX, 3138, 10 ianuarie 1978, p. 2.
.
36. Cunoaşterea istoriei. „Semenicul", 6, Reşiţa, ianuarie 1978, p. 12.
37. O permanenţă a istoriei poporului nostru: lupta pentru unitate naţională. „Flamura", XXX, 3177, 10 octombrie 1978, p. 2.
··
38'. Românii din Clisura de Sus în perioada prefeudală si feudală timpurie. „Caraş-Severinul", martie 1978, p. 6.
··
39. (colab. Dumitru Ţeicu). Cuptorul de ars ceramică descoperit în
aşezarea feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri. „ActaMN", XV, 1978,
p. 295-305.
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40. (colab. Mişu Davidescu). Zona Porţile de Fier în timpul feudalismului. „Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier", (catalog), Bucureşti-Belgrad, 1978, p. 3-6.
41. Depozitul de podoabe medievale de la Macovişte. „Flamura",
:XXXI, 3208, 15 mai 1979, p. 2.
42. Die Rumanen der Clisura Dunării zwischen den 6.-und 14. Jalirhundert - geschichtlich-archaologische Betrachtungen. „Banatica", V,
1979, p. 215-224.
43. Aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche-Rit, jud. Caraş
Severin. „Banatica", V, 1979, p. 225-254.
44. Săpăturile arheologice de la llidia, comuna Ciclova Română, campania 1978. „Materiale şi cercetări arheologice la a XIII-a Sesiune anuală
de rapoarte" (caiet), Oradea, 1979, p. 387-389.
45. (colab. colectiv). Raport preliminar de cercetare arheologică la ':;ornea-Liubcova. „Materiale şi cercetări arheologice la a XIII-a SeS.une
anuală de Rapoarte" (caiet), Oradea, 1979, p. 391-392.
46. (colab. Marian Gumă). Arcidava. „Rumanien, Blatter der Gcschichte", I-V Jahrgang, 1979, p. 63-67.
47. Continuitate şi permanenţă în spaţiul sud-vestic al României. ,flamura", XXXII, 3265, 10 iunie 1980, p. 1, 3.
48. Consideraţii istorico-arheologice cu privire la aşezările autoh.one
din Clisura Dunării între sec. VI-XIV. „Drobeta", IV, Drobeta Tr. Severin, 1980, p. 125-139.
49. Necropola feudală timpurie de la Gornea-Căuniţa de Sus, jud. '7araş-Severin. „Banatica", VI, 1981, p. 181-210.
50. (colab. Dumitru Ţeicu). Cercetările arheologice de la Ciclova lomână, jud. Caraş-Severin. „Banatica", VI, 1981, p. 211-216.
51. (colab. Constantin Pop). Un bronz roman de la Gornea-Zomonte.
„Banatica", VI, 1981, p. 137-140.
52. Patrimoniul istoric şi cultural în Caraş-Severin. „Caraş-Severinur,
(monografie), Bucureşti, 1981, p. 52-74 şi 305-309.
53. Aşezările medievale de la Gornea-Zomoniţe, com. Sicheviţa, jm.
Caraş-Severin. „Banatica", VII, 1983, p. 249.
54. (colab. Dumitru Ţeicu). Precizări de ordin cronologic şi conside.
raţii istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reşiţa-Ogăşele. „Banatica", VII, 1983, p. 297.
55. Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macovişte, com. Ciuchici, jud. Caraş-Severin. ActaMN, XX, 1983, p. 509-519.
56. Pagini mereu vii în istoria patriei (interviu). „Flamura", XXXVII,
29 ianuarie 1985, p. 2.
57. Căi şi perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din judeţul Caraş-Severin. „Banatica", VIII, 1985, p. 415-436.
58. Românii bănăţeni în vremea lui Mircea cel Bătrîn. „Flamura",
XXXVIII, 3593, 23 septembrie 1986, p. 2.
59. Paşi spre noul Muzeu de Istorie. „Permanenţe reşiţene" (caiet program) la Zilele culturii la Reşiţa, noiembrie 1987, p. 4 şi 13.
60. Consideraţii pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea. „Banatica", IX, 1987,
p. 281-313.
61. llidia - o reşedinţă puţin cunoscută a cnezilor români din sudul
Banatului. RevMuz, 2, 1988, p. 14.
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muzeistice în judeţul Caraş-Severin şi începuturile activireşiţean. „Banatica", X, 1989, p.
63. Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite
satul Gornea-Căuniţa de Sus. „Banatica", 10, 1990, p. 205.
64. Aplicarea prevederilor legale, o condiţie esenţială în desfăşurarea
62.

tăţii

în

ştiinţifică

Tradiţii

muzeului

activitătii

de conservare-restaurare a monumentelor. RevMuz, Monumente

Istorice.şi Artă, 1,1989, p. 18-19.

b. în volume:
1. (colab. Marcu Mihail Deleanu). Omagiu lui Tiberiu Bottli'k. - Re1967.
2. (colab. colectiv). 200 de ani de construcţii de maşini la Reşiţa. (art.
„Despre istoria societăţii omeneşti şi tradiţiile mineritului şi metalurgici
pe teritoriul microregiunii Reşiţa", p. 21-51). - Reşiţa, 1971.
3. Podoabe medievale descoperite pe teritoriul judeţului Caraş-Seve
rin (pliant). - Reşiţa, 1987, [tip. IPBT] (ilustraţii foto I. Voina).
4. (colab. Rudolf Grăf). Harta turistică a judeţului Caraş-Severin {„Cadrul istoric"). - Bucureşti, 1988.

şiţa,

B •

COMUNICARI NETIPARITE •

1. Aşezarea Vinea A de la Gornea. „Sesiunea de Rapoarte a Muzeelor", Bucureşti, aprilie 1969.
2. Eftimie Murgu. Simp. „Un erou al istoriei naţionale: Eftimie Murgu", Reşiţa, mai 1970.
3. Aşezarea feudală Ilidia în lumina cercetărilor arheologice din varu
anului 1969. „Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor", Bucureşti,
2-5 decembrie 1970.
4. Dezvoltarea economică şi socială a oraşului Reşiţa în contextul de=voltării industriale. Sşt. „Reşiţa file de istorie", Reşiţa, 14 septembrie
1971.
5. Aspecte din activitatea ştiinţifică a istoricului rudărean dr. Ion
Sîrbu. Simp. „Personalităţi progresiste ale vieţii culturale şi ştiinţifice,
politice şi militare din jud. Caraş-Severin", Reşiţa, 15 noiembrie 1973.
6. Desăvîrşirea unităţii naţionale, rezultatul evoluţiei istorice seculare
a poporului român. Simp. „Unirea - piatră de temelie a istoriei poporului român", Reşiţa, 24 ianuarie 1974.
7. Dezvoltarea cercetărilor arheologice în judeţul Caraş-Severin şi rezultatele obţinute de-a lungul celor trei decenii de la Eliberare. Ses. jubiliară, Reşiţa, 13-17 august 1974.
- 8. (colab. Ştefan Matei). Raport preliminar privind cercetarea arheologică a donjonului de la Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin. „A XII-a
SARCA", Bucureşti, 22-23 aprilie 1977.
9. Descoperiri prefeudale şi feudale timpurii în sudul Banatului (stadiul actual al cercetărilor). Sşt. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1977.
10. Raporturi între sudul Banatului şi Imperiul Bizantin în lumina
descoperirilor arheologice şi numismatice, sec. VIII-XIV. Sesiunea de
istorie Cluj-Napoca, 26-27 mai 1978.
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11. Inventarul funerar din necropola feudală timpurie de la CuptoareSfogea. Sşt. MedAmb, 5-6 iunie 1978.
12. (colab. Gheorghe Lazarovici). Necropola feudală timpurie de pe teritoriul localităţii Gornea-Căuniţa de Sus, jud. Caraş-Severin. - colab.
Marian Gumă, Dumitru Ţeicu). Necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea, jud. Caraş-Severin. „A XIII-a SARCA", Oradea, 9-11 martie 1979.
13. (colab. Dumitru Ţeicu). Necropola medievală de la Ilidia-Obliţa.
Simp. IMCD, 18-19 martie 1979.
14. (Colab. Dumitru Ţeicu). Noi descoperiri arheologice la Ilidia-Obliţa
şi Cetatea Beiului, jud. Caraş-Severin. Sşt. IBIN, Reşiţa, 25 octombrie
1979.
15. (colab. Şt. Matei; Dumitru Ţeicu). Şantierul arheologic llidia, jud.
Caraş-Severin. „A XIV-a SARCA", Tulcea, 20-23 martie 1980.
16. (colab. Dumitru Ţeicu; Şt. Matei). Noi descoperiri feudale timpurii
la llidia-Obliţa. Simp. IMCD, 29-30 martie 1980.
17. Bizanţul şi Banatul de Sud în lumina izvoarelor scrise şi a descoperirilor arheologice (sec. IX-XIV). Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29
mai 1980.
18. Continuitatea românilor bănăţeni de-a lungul evului mediu. Simp.
„Tradiţie istorică şi contemporaneitate", Bocşa, 2 iunie 1980.
19. (colab. Şt. Matei). Complexul arheologic medieval de la Ilidia, în
lumina izvoarelor scrise şi a cercetărilor arheologice. Sşt. „2050", Resiţa,
9 iunie 1980.
·
20. (colab. Dana Bălănescu). Noi descoperiri monetare din perioada
feudală timpurie de pe teritoriul jud. Caraş-Severin. Simp. „2050", Timişoara, 12 octombrie 1980.
21. Mărturiile continuitătii autohtone din Clisura de Sus între secolele IV-XI. Simp. MIVD, Moldova Nouă, 4 noiembrie 1980.
22. Continuitatea populaţiei autohtone în sudul Banatului între secolele V-VIII e.n. Sşt. „Origini şi continuitate autohtonă în sud-vestul
României", Băile Herculane, 27-28 noiembrie 1980.
23. (colab. Dumitru Ţeicu). Noi contribuţii la cercetarea cimitirului
medieval de la Cuptoare-Sfogea. Simp. „Veacuri de istorie pe meleagurile Crainei şi Mehadiei", Cuptoare, 6 aprilie 1981.
24. Contribuţii arheologice la cercetarea necropolelor medievale din
sudul Banatului. Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1981.
25. Dovezi arheologice despre continuitatea românilor pe teritoriul Banatului în secolele VIII-XIII. Sşt. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1981.
26. (colab. Mircea Barbu; Al. Rădulescu). Contribuţia arheologiei la
definirea etnicului comunităţii româneşti din sud-vestul României în sec.
VIII-XIII. Dezşt. „Societatea românească în secolele VIII-XIII - unitate, continuitate, progres", Băile Herculane, 26-29 noiembrie 1981.
27. (colab. Dumitru Ţeicu). Aşezările prefeudale şi feudale timpurii
din sec. VIII-XIII de la Gornea şi Moldova Veche, jud. Caraş-Severin
- (colab. Dumitru Ţeicu). Şantierul arheologic Valea Caraşului, punctul
llidia, jud. Caraş-Severin.
- (colab. Dumitru Ţeicu; Ovidiu Bozu). Necropola feudală timpurie
de la Cuptoare-Cornea, jud. Caraş-Severin. „A XVI-a SARCA", Vaslui,
25-28 martie 1982.
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28. (colab. Dumitru Ţeicu). Mărturii ale civilizaţiei româneşti timpurii
în zona Cuptoare. Simp. „Momente şi personalităţi marcante din istoria
Crainei şi Mehadiei", Cuptoare, 7 mai 1982.
29. Aşezări şi fortificaţii în Banat, sec. XIII-XV. Sşt. „Formarea statelor feudale româneşti de sine stătătoare", Drobeta Turnu-Severin, 2022 mai 1982.
30. (colab. Dumitru Ţeicu). Consideraţii pe marginea datării necropolelor feudale timpurii de la Gornea. Sirop. „Mărturii ale permanenţei
poporului român în vatra localităţilor Gornea, Sicheviţa", Gornea, 4 septembrie 1982.
31. (colab. Dumitru Ţeicu). Noi mărturii de cultură şi civilizaţie medievală românească descoperite în campania arheologică 1982. Simp. IBIN,
Reşiţa, 20 octombrie 1982.
32. (colab. D. Ţeicu). Lucrările de cercetare şi conservare-restaurare
efectuate la complexul de monumente feudale timpurii de la Ilidia, jucl.
Caraş-Severin. „A XVIII-a SARCA", Ploieşti, 24-25 martie 1983.
33. Podoabe medievale descoperite în necropole feudale din sudul Banatului. Sşt. „Istorie culturală românească - pagini bănăţene", Reşiţa,
20-21 mai 1983.
34. (colab. D. Ţeicu). Noi date cu privire la cercetarea necropolei medievale de la Cuptoare-Sfogea. Simp. „Momente din istoria Crainei şi Mehadiei", Cuptoare, 20 iulie 1983.
35. (colab. D. Ţeicu). Noi descoperiri medievale pe teritoriul judeţu
lui Caraş-Severin. Simp. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1983.
36. 15 ani de cercetări arheologice în Valea Dunării. Simp. MIVD, Moldova Nouă, 20-22 septembrie 1984.
37. (colab. Marian Gumă; Ovidiu Bozu). Coordonatele cercetării arheologice pe teritoriul judeţului Caraş-Severin în ultimele două decenii.
Sirop., Reşiţa, 22 octombrie 1984.
38. Obiectivele cercetării arheologice pe teritoriul judeţului Caraş-Se
verin în anii 1982-1984. Sirop. „Civilizaţie, permanenţă şi continuitate
în vestul României", Băile Herculane, 12-14 decembrie 1984.
39. (colab. D. Ţeicu; G. El Susi; Şt. Matei). Aşezarea medievală de la
llidia, jud. Caraş-Severin. „A XX-a SARCA", Deva, 21-22 martie 1986.
40. Continuitatea autohtonă pe teritoriul fostei provincii Dacia Romană în concepţia savantului Constantin Daicoviciu. Simp. IMCD, 3031.
41. Cercetarea mileniului I în sud-vestul României. Sirop. ,,Descoperiri arheologice din vestul României în secolele al III-Xl-lea", Tjmişoara,
10 iunie 1986.
42. Douăzeci şi cinci de ani de cercetare arheologică al Muzeului Judeţean din Reşiţa. Orientări şi perspective. Col. interjud. „Realităţi
şi
priorităţi arheologice din sud-vestul României în lumina cercetărilor efectuate în anul 1986", Reşiţa, 12-13 februarie 1987.
43. (colab. Dumitru Ţeicu; Ştefan Matei). Aşezările feudale timpurii
de la Ilidia, jud. Caraş-Severin. „A XXI-a SARCA", Timişoara, 24-26
aprilie 1987.
44. Descoperiri arheologice recente privind istoria poporului român,
în primele veacuri ale mileniului II e.n. Sirop. „Permanenţă şi continuitate de civilizaţie românească în sud-vestul României, în lumina descoperirilor arheologice", Buziaş, 10 martie 1989.
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45. Aşezările româneşti din Valea Dunării la începutul evului mecliv...
Scexp. „Cercetarea arheologică, a elementelor de istorie locală şi de etnografie", Gornea, 29-31 iulie 1989.
46. Aspecte privind valorificarea şi realizarea săpăturilor arheologice
de salvare la Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin. Simp. interjucl.
de arheologie, Buziaş, martie 1989.

XXII • VOLKER WOLLMANN* •
A •

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPAR/TE •

a. în periodice:
1. Dezvoltarea tehnicii miniere din munţii caraşeni m a doua junv1tate a secolului al XVIII-Zea. „Banatica", I, 1971, p. 197-277.
2. Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea. „Banatica", II, 1973, p. 187-198.
3. Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea în prima jumiltate a secolului al XVIII-Zea. „Banatica", III, 1975, p. 175-191.
4. (colab. Costin Feneşan). Informaţii privind mineritul şi metalurgia
de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. „Banatica", IV,
1977, p. 245-257.
5. Mineritul din Banat la mijlocul veacului al XVIII-lea oglindit într-un album-catalog cartografic. „Banatica", V, 1979, p. 297-315.
XXIII • Dr. VASILE MIRCEA ZABERCA * •
A •

STUDII, ARTICOLE, RECENZII TIPARJTE.

a. în periodice:
1. Muzeul - dimensiune permanentă a educaţiei patriotice. „Flamura",
XXIV, 2523, 24 decembrie 1972, p. 2.
2. File din istoria mineritului în judeţul Caraş-Severin. „Caraş-Seve
rinul", IV, august 1973.
3. Instaurarea administraţiei româneşti la Reşiţa, iunie 1919. „Banatica", II, 1973, p. 263-267.
4. Aspecte ale luptei revoluţionare desfăşurate de muncitorii reşiţeni
în anul 1919. „Tibiscus", III, Timişoara, 1974, p. 29.
5. Ocrotirea patrimoniului cultural naţional. „Flamura", XXVII, 2975,
10 noiembrie 1975.
6. (colab. Gheorghe Ruja). Premiere ale industriei bănăţene în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. „Anuarul Muzeului D. LEONIDA", Bucureşti, 1975, p. 21-24.
• Actualmente, se

află

în

altă instituţie.
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Contribuţia muncitorilor la refacerea econoa ţării şi înfăptuirea actfJ.lui revoluţionar al naţionalizării principalelor mijloace de producţie „Banatica", III, 1975, p. 290-301.
8. Din istoria mineritului cărăşean în secolul al XIX-lea. Exploatarea
auriferă („Elisabeta". „Banatica", III, 1975, p. 219-229.
9. (colab. Ion Popa). Ciprian Porumbescu şi orăviţenii. „Orizont",
XXVII, 25, Timişoara, 24 iunie 1976, p. 9.
10. Forme de colaborare între Muzeele de istorie şi întreprinderi industriale. Din experienţa Muzeului de Istorie al Judeţului Caraş-Severin.
RevMuz, 2, 1976, p. 16-17.
11. (colab. Ion Popa). O nouă secţie a muzeului din Reşiţa. Expoziţia
permanentă de istorie a mineritului din Anina. „Orizont", XXI, 6(468),

7. (colab. Gheorghe Ruja).

mică

10 februarie 1977, p. 8.
12. Independenţa naţională, moment hotărîtor pentru programul Romiînie i. „Flamura", XXIX, 3102, 3 mai 1977, p. 1-2.
13. (colab. Ion Popa). Bărbăteasca păşire pe cîmpul de resbel. „Caraş
Scvcrinul", mai 1977, p. 12.
14. Banatul şi războiul de independenţă. „Caraş-Severinul", mai 1977,
p. 8.
15. Aspecte ale revoluţiei de la 1848 pe teritoriul Regimentului nr. 13
din graniţa bănăţeană. StComC, II, 1977, p. 26-29.
16. Corurile reşiţene şi Iosif Vulcan. „Semenicul", 1977, p. 10.

1 7.

Bănăţenii

-

susţinători

ai

războiului

pentru cucerirea indepen-

denţei.

„Banatica", IV, 1977, p. 293-298.
78. (colab. V. Leu). Din activitatea culturală a românilor bănăţeni dfrt
secolul al XIX-Zea. Contribuţii documentare. „Mitropolia Banatului", 79, iulie-septembrie, Timişoara, 1978, p. 26-27.
19. (colab. V. Leu). Din corespondenţa bănăţenilor cu George Bariţiu.
„Mehedinţi istorie şi cultură", I, Drobeta Tr.-Severin, 1978, p. 12-13.
20. (colab. Ion Popa). Despre unele catastrofe miniere din Banat.
StCnmC, III, 1979, p. 126-128.
21. Ştiri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului. „Banatica", V, 1979, p. 423-428.
22. (colab. V. Leu). I. E. Ţieranu - luptător pentru emanciparea naţioruilă. „Banatica", V, 1979, p. 367-372.
23. Acţiuni revendicative ale ţăranilor caraş-severineni pentru pă
mîn t, 1918-1921. „Banatica", VI, 1981, p. 325-339.
24. Reforma agrară din 1921 şi Comunitatea de Avere din Caransebeş. StComC, IV, 1982, p. 116-119.
25. (colab. Ion Popa). Despre începuturile fanfarei muncitoreşti din
Anina. ActaMN, XX, 1983, p.
26. (colab. V. Leu). Un dascăl bănăţean la cumpăna de veacuri - Ion
Simu, 1844-1923. „Banatica", VII, 1983, p. 433-445.
27. (colab. Ion Popa). „Carte de aur" a Teatrului din Oraviţa. „Banatica". VII, 1983, p. 447-451.
28. Consideraţii privind aplicarea Legii pentru reforma agrară din
30 iulie 1921 pe teritoriul Comunităţii de Avere a fostelor regimente gră
nicereşti nr. 13 şi 14. „Banatica", VIII, 1985, p. 216-218.
29. Un luptător pentru unitate şi independenţă naţională. „Flamura",
:XXXIV, 3625, 5 mai 1987, p. 2.
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30. Reforma agrară din 1921 în judeţul Caraş-Severin (teză de doctorat). Cluj-Napoca, 1987.
31. Mărturii documentare privind instaurarea administraţiei româneşti
în sud-vestul României. „Banatica", IX, 1987, p. 451-460.
32. 1 Decembrie 1918. Delegaţia Caraş-Severinului la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. „Banatica", IX, 1987, p. 439-446.
33. (colab. Dana Bălănescu). Vizită de documentare în R. S. F. Iugoslavia. RevMuz, 6, 1987, p. 21.
34. O zi pentru istorie: 1 Decembrie 1918. „Permanenţe reşiţene", (caiet
program la Zilele Culturii la Reşiţa), octombrie-noiembrie 1988, p. 12.
35. Un document inedit despre mineritul şi metalurgia bănăţeană din
secolul al XIX-Zea. „Banatica", 10, 1990, p. 297.
36. Din tradiţiile culturale ale centrului minier Anina. „Banatica", X,
1989, p. 385.
37. Situaţia proprietăţii funciare din sudul Banatului în perioada premergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forţate „Banatica", X, 1989, p. 361.
38. (colab. V. Leu). Tradiţii culturale. „Permanenţe reşiţene" (caiet
program), Reşiţa, 1989, p. 19.
39. Memoralistica Revoluţiei de la 1848 în Transilvania. Studiu introductiv, ediţie, note şi glosar de Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu (recenzie), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, în „Banatica", 10, 11990.

b. în volume:
1. (colab. Ion Popa). Ritmuri reşiţene în cele trei decenii. - Reşiţa,
1974.
2. Reşiţa ieri şi astăzi. - Reşiţa, 1975.
3. (colab. Ion Popa). Eftimie Murgu (micromonografie). - Reşiţa, 1976.
4. (colab. C. Brătescu; I. Popa; M. Poteraşu). Pagini de istorie revoluţionară caraş-severineană,
şiţa,

1920-1944.

Contribuţii

documentare. -

Re-

1981.

5. (colab. colectiv). Caraş-Severinul (monografie). - Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1981.
6. (colab. I. Iancu; I. Popa; Gh. Magas). Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv educativ. (coordonator). - Reşiţa, 1987.
7. (colab. colectiv). Anina 200 (monografie). - Bucureşti: Editura
Tehnică.

8. (colab. Ioan Munteanu; Mariana Sîrbu). Militanţi din sud-vest1ll
României pentru Marea Unire. 1918. - Timişoara: Editura Mitropolia Banatului.
B . COMUNICARI NETIPARJ'l'E.
istorico-arheologică a judeţului Caîn contextul dezvoltării cultural-ştiinţifice în perioada 19471972. Simp„ Reşiţa, 21 decembrie 1972.
2. Aspecte ale alegerilor parlamentare la Bocşa (29 iunie-9 august
1848). Sşt. „Evenimentele anilor revoluţionari 1848-1849 în regiunea minieră a Banatului", Reşiţa, 2 iunie 1973.
3. Istoricul Ion Sîrbu. Simp. „Fiii Caraş-Severinului şi revoluţia de
la 1848", Reşiţa, 27 iunie 1973.

1. (colab. Ilie Uzum). Cercetarea

raş-Severin
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4. Contribuţii la cunoaşterea mineritului din Oraviţa în sec. XIX!.
Sirop. „Pagini din trecutul localităţilor cărăşene", Oraviţa, 2 noiembrie
1973.
5. Constantin Daicoviciu - cercetător al meleagurilor bănăţene. Sirop.
„Personalităţi progresiste ale vieţii culturale, .ştiinţifice, politice şi militare din judeţul Caraş-Severin", Reşiţa, 15 noiembrie 1973.
6. Evenimente din istoria mineritului aurifer din Caraş-Severin. Lectorat „Aspecte din istoria mineritului şi metalurgiei în Banat", Anina,
7 octombrie 1974.
7. (colab. Ovidiu Bozu). Aspecte din valorificarea cultural-educativă
a patrimoniului muzeistic al judeţului Caraş-Severin prin expoziţiile sale
permanente". Sirop., Oradea, 9-11 noiembrie 1974.
8. Revista „Familia" despre Ciprian Porumbescu şi orăviţeni. Sirop.
,,Pagini din trecutul localităţilor cărăşene". Oraviţa, 28 noiembrie 1974.
9. Premiere ale industriei reşiţene în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Sirop. IBIN, Reşiţa, 17 octombrie 1D75.
10. Mărturii contemporane despre războiul de cucerire a indepenclenţei de stat a României (1877-1878). Sirop. „Hercules '76", Băile Herculane, 30 iunie 1976.
11. Revoluţionarul Eftimie Murgu. Sşt. „Pagini din istoria Văii Almă
jului". Eftimie Murgu, 28 noiembrie 1976.
12. Contribuţia cărăşenilor la războiul de indepenclenţă. Sim. „Răz
boiul de independenţă - moment de seamă al poporului român", Reşiţa,
7 mai 1977.
13. Independenţa în conştiinţa maselor populare din Banat. „Salonul
cărţii româneşti la Reşiţa", Reşiţa, 22 mai 1977.
14. Din lupta maselor populare bănăţene pentru unire cu România.
Sşt. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1977.
15. (colab. Gh. Ruja). Date despre capacităţile industriale din jurul
Reşiţei la mijlocul secolului al XIX-lea. Sşt. „Muzeul tehnic, o suită de
invenţii şi stimulator al creativităţii tehnico-ştiinţifice", Bucureşti, 18 noiembrie 1977.
16. Cercetarea istorico-arheologică a judeţului Caraş-Severin. Simp„
Reşiţa, 17 decembrie 1977.
17. Revoluţia de la 1848 în graniţa bănăţeană. Simp. „Aniversarea a
130 de ani de la revoluţia de la 1848", Eftimie Murgu, 23 aprilie, 1978.
18. Din activitatea consiliilor şi gărzilor naţionale române în zona
Băile Herculane (1918). Sşt. MedAmb, 5-6 iunie 1978.
19. Pagini din istoria luptei de emancipare naţională 11 româ!lilor că
răşent Sşt. IBIN, Reşiţa, 21 octombrie 1978.
20. (colab. V. Leu). Unitatea naţională în istoriografia bănăţeană din
secolul al XIX-Zea. Sşt. „Lupta maselor populare din Banat pentru emancipare socială şi naţională", Caransebeş, 1 decembrie 1978.
21. Presa din sudul Banatului despre aplicarea reformei agrare din
1921. Simp. IMCD, 1 martie 1979.
22. Frămîntări ţărăneşti pe domeniile StEG-ului la sfîrşitul secolului
al XIX-lea. Sşt. PcrCon., 5-6 mai 1979.
23. 9 Mai - Ziua Victoriei. Sşt. „Victoria împotriva fascismului moment memorabil în viaţa popoarelor dornice de libertate", Caransebes,
7 mai 1979.
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24. Preocupări şi modalităţi pentru valorificarea patrimoniului muzeal. Consfătuire prof. muzeografie „Preocupări şi modalităţi folosite în
colectivele de muncă din instituţiile muzeale", Baia Mare, 13-15 iulie 1979.
25. Despre viaţa şi activitatea istoricului Ioan Sîrbu. Simp. „Tradiţie
şi contemporaneitate în Valea Almăjului", Dalboşeţ, 17 noiembrie 1970.
26. Repere în istoria metalurgiei din sud-vestul României. Simp.
1880-1980 - un secol de metalurgie la Topleţ", Topleţ, 4 septembrie
1980.
27. Despre mineritul şi metalurgia din Valea Dunării în epoca modernă. Simp. MIVD, Moldova Nouă, 4 noiembrie 1980.
28. Opera istorică a lui Ioan Sîrbu. Simp. „Tradiţie şi modernitate în
Valea Almăjului", Dalboşeţ, 17 noiembrie 1980.
29. Societatea pentru fond de teatru român - factor activ în lupta
naţională a românilor bănăţeni. Sşt. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1981.
30. Despre dezvoltarea economică a Clisurii Dunării în perioada interbelică. Simp. MIVD, Moldova Nouă, 13 noiembrie 1981.
31. (colab. Ion Popa). Forme şi modalităţi de colaborare dintre arhivele statului şi muzee în educaţia patriotică a maselor. Din experienţa
instituţiilor de profil caraş-severinene. Simp. „Arhivele surse importante pentru cercetarea istorică multidisciplinară", Caransebeş, 29 noiembrie 1981.
32. Despre situaţia materială a ţărănimii din sudul Banatului la finele
primului război mondial. Simp. IBIN, Reşiţa, 27 octombrie 1982.
33. Ioan Sîrbu - istoric angajat în lupta pentru idealul naţional. Sşt.
„Istorie culturală românească. Pagini bănăţene", Reşiţa, 20-21 mai 1983.
34. Realizarea unităţii naţionale româneşti - obiectiv central al revoluţiei de la 1848. Simp. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1983.
35. Mineritul şi metalurgia în viitotrea expoziţie de bază a Muzeului de Istorie al Judeţului Caraş-Severin. Simp. MinMet, Bocşa, 7-8 iunie 1984.
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38. Reforma agrară din 1921 pe teritoriul Comunităţii de Avere din
Biserica Albă. Simp. IMCD, 30-31 martie 1986.
39. (colab. Rudolf Grăf). Informaţii documentare privind mineritul şi
metalurgia bănăţeană la mijlocul secolului al XIX-lea. Simp. „Judeţul
Hunedoara - permanenţă şi continuitate", Deva, 17 octombrie 1986.
40. Reforma agrară din 1921 şi Comunităţile de Avere grănicereşti
din sud-vestul României. Dez. şt. „Coordonate ale istoriei moderne şi contemporane pe teritoriul sud-vestic al României", 18-19 martie 1987.
41. Date despre mineritul şi metalurgia din zona Oţelu Roşu, Ruşchiţn,
Rusca Montană la mijlocul veacului trecut. Simp. „Valorificarea noilor
cercetări în domeniul istoriei naţionale", Caransebeş, 19-20 martie 1987.
42. Consideraţii privind creşterea vitelor în sud-vestul României în
perioada interbelică. Simp. anual al cadrelor ·didactice de istorie, ştiinţe
naturale şi filozofie, Caransebeş, 31 mai-1 iunie 1987.
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43. Idealul Republicii reflectat în activitatea societăţilor secrete din
Banat (prima jumătate a secolului al XIX-lea). Simp., Reşiţa, 12 decembrie 1987.
44. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Prezenţe caraş-seve
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român", Reşiţa, 26-noiembrie 1988.
47. Consideraţii privind mineritul carbonifer din România în primul
deceniu de după Marea Unire. Dezşt. „Istoria - cea dintîi carte a naţiunii", Reşiţa, 27 octombrie 1989.
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verin - de la clasici la contemporani", Oraviţa, 10 noiembrie 1989.
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PREOCCUP ATIONS DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA VALORIFICATION DU PATRIMOINE
AU MUSEE D'HISTOIRE DE DBP ARTEMENT CARAŞ-SEVERIN
(Resume)

Dans cet article on fait une presentation du repertoire de l'activitee, tout au
long des ans, par les specialistes du Musee d'Histoire du Departement Caraş-Se
verin. Comme preambule, l'auteur formule quelques considerations resultees de
listes bibliographiques regides. Cet article a l'intention d'etre „une banque des
dates" consernant l'activite profesionelle depose par les specialistes pointes.
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DAMIAN IZVERNICEANU -

PREOCUPARI FOLCLORISTICE

Născut la 2 martie 1883, în Ciclova Montană Oraviţa, Damian Izverniceanu „a fost un bărbat distins, înzestrat cu multiple aptitudini şi o
mişcătoare delicateţe, necontenit înclinată asupra necazurilor sau mîngîierii nevoiasilor. Era bărbatul ideal care muncea din primele clipe ale zorilor în oreie tîrzii ale nopţii, strîngînd ca o albină harnică, tot ceea ce
era de valoare pentru publicistica română şi înălţarea neamului'11 • Aşa
l-a caracterizat, succint, directorul ziarului „Curentul Nou" clin Bocşa,
Mihail Velceleanu, al cărui prieten şi colaborator era.
Dascăl şi scriitor, aplecat înspre lumea aspră a satului de munte,
Damian Izverniceanu a fost considerat de Nicolae Iorga drept un „Agîrbiceanu al Banatului" 2 • Această apreciere, mai mult decît măgulitoare dacă ţinem seamă de valoarea estetică a scrierilor marelui prozator ardelean, se întemeiază pe cunoaşterea şi explorarea profundă a vieţii atît de
zbuciumate a oamenilor de pe aceste meleaguri: „In amintirile sale, aproape
în fiecare, a fixat fapte pe care le-a trăit şi a zugrăvit 'oameni pe care i-a
cunoscut"3 • Ar fi suficient să cităm doar două titluri: romanul „Haiducul
Adam Neamţu" şi ,,Icoane din Banat" spre a contura, fie la modul general, interesul pentru viaţă a celor care trudeau în climatul montan spre
a-şi cîştiga existenţa, evidentă fiind şi această tentă romantică, influ- ·
enţa prozei ardelene de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Damian Izverniceanu a fost considerat de contemporani ca un „Scriitor
de mare temperament, întotdeauna la curent cu problemele cele mai importante ( ... ), un luptător de prima linie în literatura Banatului şi a
ţării 4 • El şi-a împrăştiat cu dărnicie talentul şi lucrările în importante publicaţii din vremea sa. A publicat versuri în revista „Familia" lui Iosif
Vulcan de la Oradea, proză în .,Tribuna" (Arad), „Drapelul" (Lugoj),
„Neamul Românesc" (Vălenii de Munte), „Progresul" (Oraviţa), „Ramuri"
1
2

„Curentul Nou" (Bocşa), Nr. 315 din 7 aprilie 1935, p. I.
Nicolae Iorga, Nuvele băni1ţene, în „Gazeta Transilvaniei", 5 februarie 1922,

p. 2.
~

„Curentul Nou", Nr. 315 din 7 aprilie 1935, p. I.

4

Ibidem.
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(Craiova), „Semenicul" (Lugoj), „Educatorul" (Oraviţa) etc., „dar care la
cei .mai mulţi, lipsa de mijloace materiale, de sprijin din partea editurilor
nu i-au dat posibilităţi să se validiteze" 5 •
însă, dincolo de pasiunea sa scriitoricească , de indubitabilă statornicie pentru proză, Damian Izverniceanu a avut şi preocupări folcloristice
şi etnografice.
Copilărind în Ciclova Montană, localitate situată în bogata vatră folclorică a Văii Caraşului şi învăţînd apoi la Oraviţa, unde ex ista o se-rioasă
tradiţie în cercetarea etno-folclorică, şi nu greşim dacă spunem o adevă
rată şcoală în acest domeniu întemeiată de Atanasie M. Matienescu şi
Simion Mangiuca, ce aprecia că „sărbătorile, datinile şi credinţele unui popor formează antichităţile sale şi cuprind în sine pentru originile poporului documente mai vechi şi mai tenace decît chiar limba"6 - , i-au trezit, desigur, viitorului scriitor, interesul pentru acest „izvor adînc al poeziei poporale" 7 . Insuşi romanul „Haiducul Adam Neamţu" · îşi are originea
tematică în balada cărăşa:nă care purta numele eroului principal, spre a
zugrăvi lupta impotriva asupririi sociale şi naţionale a românilor din sudvestul Banatului.
5
6
7

„Tineretul invăţ~toresc" (Lipova), Nr. 10-11 din 1-5 aprilie 1935 p . 1.
Apud Ilie Rusmir, Via ţa şi opera lui Simion Mangiuca, Oraviţa, 1931, p . 8.
Atanasie M. Marien escu, Balade, Viena, 1867, p. 5.
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Folcloristul Ovidiu Birlea afirmă că· unele piese foiclorice publicate de
George Cătană i-au fost comunicate, între alţii (Ion Nemaianu, Petru Crina
Damaschin, Avram Corcea) şi de Damian Izverniceanu din Ciclova Montană8.
·
Într-un documentat studiu critic despre folclorul bănăţean 9 , reputatul
cercetător Radu Flora, din Iugoslavia, arată că în perioada interbelică, pe
lîngă folcloriştii' de frunte, „au mai muncit în vastul cîmp al acesteia
(folcloristici bănăţene - n.n.) o seamă de alte nume ca: Ion Epure, Emil
Monţia, Ion Lipovan, Dimitrie Ciolaca, Romulus Radu, Dam.ian Izverniceanu". Şi tot aceşti cercetători încearcă să explice afirmaţia noastră de
mai sus, despre izvorul epic al romanului „Haiducul Adam Neamţu", menţionînd că balada cu acelaşi nume este o versificare a folcloristului Aurel
Păsulă, „după motivele poetice despre acest dascăl (Adam Duma n.n.)
devenit haiduc, cu o viaţă romanţată şi de Damian Izverniceanu" 10 •
Poetul şi criticul literar Petru Sfetea, din Lipova, care i-a fost elev,
i;cria într-un ziar timişorean din anii celui de-al doilea război mondial
că Damian Izverniceanu „a lucrat cu multă osteneală pentru strîngerea
unei colecţii definitive a folclorului din Banat" 11 • Chiar dacă materialul
restrîns cules de dascălul cărăşean nu confirmă o asemenea aserţiune,
în sensul că aria preocupărilor sale era atît de diversă (între altele era
obsedat şi de a scrie o istorie a Banatului)1 2, - dominantă fiind proza încît nu se poate vorbi despre o colecţie propriu-zisă, bogată în piese reprezentative fie şi pentru o singură subzonă folclorică din Banat. Mai
degrabă s-ar cuveni subliniat respectul său pentru valoarea şi autenticitate, fapt care reiese cu limpezime, atît din cele două volume folcloristice
publicate - „Cîntece din Banat" şi „Cîntec de stea" - scoase la editura
„Neamul Românesc': de la Vălenii de Munte în anul 1911, nr. 7, în tipografia lui Nicolae Iorga - cel care l-a preţuit şi în acest domeniu şi l-a
încurajat.
Deosebit de interesante sînt baladele, culese de la diferiţi informatori
din Oraviţa, cele mai multe de la Maria Preda, datarea fiind ianuarie
1920. Tema erotică predomină, dar se întîlnesc şi unele texte inspirate
din viaţa domnitorilor români, Constantin Brîncoveanu, de pildă. Pe
alocuri, întîlnim şi elemente fantastice din mitologia populară românească,
ori chiar din simbolistica biblică (lupta Sfîntului Gheorghe cu balaurul),
în cîteva piese existînd fie un refren, care apare după fiecare distig, ori
un apelativ metaforic şi care însoţeşte finalul fiecărui vers din baladă. De
altfel, predilecţia scriitorului pentru balade pe aceste teme o întîlnim
frecvent în cîteva numere din săptămînalul „Junimea" (Oraviţa), unde
traduce S. ARRENIUS, „Cele mai frumoase şi mai profunde legende despre facerea lumii"l~.
H Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1974, p. 307.
9
Radu Florea, Folclor bănăţean, Editura Libertatea, Pancevo (R.S.F. Iugoslavia), 1975, p. 32.
10
Ibidem, p. 239.
11
Petru Sfetea, Damian Izverniceanu, în „Dacia", V (1943), Nr. 101, (8 mai), p. 2.
12
„Curentul Nou", Nr. 315 din 7 aprilie 1935, p. 1.
13
Vezi „Junimea", Oraviţa, I (1926), Nr. 41-44 din 9, 16, 23, 30 mai, p. 1.
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Unele din textele folclorice sînt folosite de Damian Izverniceanu pentru a scrie piese corale, armonizări„ ştiută fiind rîvna sa şi în domeniul
componisticii şi rolul de dirijor animator în localităţile unde a funcţionat
ca profesor.
Popasurile sale ca învăţător, apoi ca profesor, la Sasca Montană (19051911), Vrăniuţ (1912-1914), dar şi în alte localităţi ale Banatului, la
Oraviţa, Jimbolia şi Lipova, au fost tot atîtea prilejuri (bogate în roade}
de a cunoaşte, investiga, culege şi valorifica, în măsura condiţiilor socialeconomice ale vremii, folclorul şi tradiţiile, obiceiurile specifice, de a se
inspira din unele şi a le descrie în diverse povestiri. Aşa cum am a rătat
mai sus,, între anii 1906-1934 a colaborat intens la diferite ziare şi reviste din Banat şi din ţară, precum şi la „Calendarul Românului", publicînd articole şi texte de vădită inspiraţie folclorică. In snoava-reportaj
„Cum petreceau săscanii" 14 , Damian Izverniceanu descrie sărbătorile de
prim ăvară, cînd pe rîpele din jurul localităţii se aprindeau focuri, se dnta
şi se juca după obiceiuri străvechi. O asemenea povestire, unde elementul
de creaţie populară este prezent, o întîlnim şi în ziarul „Drum Nou" de
la Bocşa, editat de către scriitorul Mihail Gaşpar, povestirea intitulîndu-se
sugestiv „Noaptea de Sînvăsîi" 15 (preseara Anului Nou - n.n.) în care
14

15

Cf. „Calendarul Bana tului", 1936, pp. 23-27.
„Drum Nou", II (1924), 19 d ecembrie , p. 1.
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şi versuri de factură folcloristică: „Dorule du-te de-i spune, /
Că zăboavele nu-s bune. / Iar fetiţa-i duce dorul, / I-a înţelenit ogorul".
La Oraviţa, împreună cu alţi intelectuali, a fondat şi a condus cu
competenţă pe care i-a conferit-o contactul cu marii ziarişti şi cărturari,
ca Nicolae Iorga şi Valeriu Branişte, ziarul „Junimea" (1925), în coloanC'le căruia, de asemenea, a inserat materiale şi articole de factură etno-

sînt citate

folclorică.

Ba mai mult decît atît, în calitate de director al periodicului
respectiv, a oferit cu foarte multă largheţe posibilitatea publicării unor
culegeri de folclor sau prelucrări de acest gen, multor pasionaţi de frumuseţile creaţiei populare, ca: T. Boată, Al. Munteanu, I. Reacu, M. E. Ilă
ş.a. Apreciind, de asemenea, laborioasa activitate a folcloristului George
Cătană, încă în luna octombrie 1925 Damian Izverniceanu scria: „George
Cătană este dascălul model care nu numai că a dat românismului 9eneraţii de românaşi ce ştiau să ţină mai presus de toate naţiunea lor, ci în
orele libere s-a ocupat de adunarea comorilor literale poporului, cum erau
baladele, doinele, horele şi poveştile şi pe toate grupîndu-le le-a scos în
diferite volume"l 6 •
In broşura „Olteni din Banat (bufeni sau ţărani şi originea lor),11, apă
rut~t postum, vorbind despre portul popular din Sasca Montană, Damian
Izverniceanu remarca atît b()găţia motivelor cît şi varietatea cromatică a
wştmintelor şi podoabelor femeilor şi bărbaţilor. „Femeile sînt gingaşe
şi frumoase cu priviri pline de viaţă, face pe trecător să se oprească.
Bufăniţele din Sasca Montană, care mai păstrează vechiul şi pitorescu
port, în timp de vară sînt de o splendoare neînchipuită. îmbrăcate în ciupag (cămaşă) subţire de bumbac, cu mînecile pînă la coate şi mărgele la
grumaz, cu poalele de o palmă peste genunchi, cu şurţul dinainte şi opregul din dărăt, ţesut şi lucrat cu motive româneşti vechi şi împodobite cu
fluturi numiţi şi bănuţi, cu cozile lăsate pe spate şi cu cîte o floare în păr
sau la ureche, în picioare cu şlarfi (pantofi), de multe ori desculţe, par nişte
crăese ale pădurilor şi livezilor nemărginite" 18 • In aceeaşi lucrare, Damian
Izverniceanu face interesante observaţii în legătură cu costumaţia bărba
ţilor: „Portul este ca al dacilor de pe Columna lui Traian. Poartă cămaşă
slobozită peste ismene mai strîmpte în unele părţi şi mai largi în altele,
încins la mijloc cu brîne sau brăciri de lînă. Spatele şi pieptul îl acoperă
cu pieptar de miel sau laibăr (jiletcă) de stofă, iar deasupra poartă mai
mult în umeri, şuba de dimie, ce aminteşte toga romană. Cămăşile sînt
ţesute din cînepă, in sau bumbac, al căror craiu, mîneci, piept şi cheile
dintre clini sînt executate de femei în cusături cu arnigiu roşu sau albastru, cu cea mai mare măiestrie"t 9 •
Dar, în aceeaşi broşură, Damian Izverniceanu, face şi unele observaţii
în legătură cu folclorul, arătînd că piesele lirice „poporale" (ale bufenilor - n.n.) nu diferă cu mai nimic de cele ale băştinaşilor (frătuţilor),
existînd doar o substituire de termeni ca de pildă: „neică" în loc de „bade"
sau „dodă" în loc de „mîndră", explicabile din punct de vedere dialectologic.20
11

„Junimea", I (1925). Nr. 11 din 4 octombrie, p. 1.
Editura Librăria Românească, Lipova, 1935.
Damian Izverniceanu, Oltenii în Banat, Lipova, 1935, p. 23.
rn Ibidem, p. 22.
20
Ibidem, p. 26.
;

i;

18
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Preocupările etno-folclorice ale lui Damian Izverniceanu, alături de
cele didactice şi de animator cultural, completează nu doar o arie tematică, ci mai mult, completează pleiada de străluciţi „dascăli de ţară" care
au găsit răgaz şi pentru cunoaşterea, culegerea şi tezaurizarea comorilor
literare ale ţăranilor din Banat, în cazul de faţă a celor cărăşeni.

NICOLAE DOUCA

DAMIAN IZVERNICEANU UND DIE ERFORSCHUNG DER
FOLKLORE
(Zusammenf assung)

Nicolae Iorga schiitzte Damian lzverniceanu fiir sein literarisches Werk als
f'inen „Agârbiceanu des Banats". Sein etno-folklorisches Schaffen, sowie sein Tun
als Lehrer und Verbreiter des kulturellen Gutes, gliedern ihn in die Reihen der
„Landlehrer" ein die die notige Zeit fanden die literarischen Werke der banater
Bauern zu kennen und zu sammeln.
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FILE DIN MONOGRAFIA UNEI VECHI
MINIERE - DOMAN

LOCALITĂŢI

Domanul, astăzi localitate aparţinătoare municipiului Reşiţa, este situat în partea de SV a ţării, în judeţul Caraş-Severin, la aproximativ
4 km sud de Reşiţa, într-o vale înconjurată la nord, est şi sud de dealuri
care o feresc de vînturi puternice. In general, dealurile sînt calcaroase,
cu înălţimi variabile, cel mai înalt fiind Vîrful Ponor, cu altitudinea de
809 m, situat la aproximativ 2 km est de Doman.
In alcătuirea geologică a regiunii iau parte formaţiunile ciclului Paleozoic superior, care sînt reprezentate prin Carboniferul superior şi Perimanul. Ciclul Jurastic-Cretacic superior este reprezentat prin toate subdiviziunile de la Liasic pînă la Malm inclusiv, alcătuite mai ales din calcare. După Cenomanian zona a fost exondată.
Structura anticiclinală Doman este situată în partea de NV a sinclinariului paleo-mezozoic Reşiţa-Moldova Nouă. Localitatea este situată în
zona cea mai largă de dezvoltare a şisturilor bituminoase care sînt formate
din argile negre, şisturi cărbunoase slab bituminoase, a căror culoare
variază de la cafeniu la negru 1.
Localitatea Doman se învecinează la est cu D. Ponor, la vest cu D. Ghica,
la nord cu D. Crîsta şi la sud cu D. Liliacul. Localitatea este situată la
o altitudine de aproximativ 350 m, dacă ne referim numai la vatra aşe
zării. Celelalte părţi ale localităţii, adică cele două colonii, sînt aşezate pe
dealurile de nord (Carolina) şi pe cele de vest (Slamina), avînd o înălţime
mai mare cu 50-200 m decît vatra.
Valea în care este situată vatra aşezării este destul de îngustă, udată cu
cîteva pîraie care se unesc la ieşirea din localitate. Două dintre pîraie se formează din izvoarele Siga şi Sopotul care, împreună cu Crîsta, se unesc sub
numele de pîrîul Siga, ce străbate localitatea. La ieşirea din Doman ele
se unesc cu Bîrzăviţa, iar de aici, sub numele de apa Domanului, se îndreaptă spre nord, pe Valea Domanului, spre Reşiţa, vărsîndu-se în Bîrzava. De-a lungul cursului său, pîrîul Doman coboară diferenţa de nivel
de 104 m dintre Doman şi Reşiţa, prin roci de calcar care dau o frumuseţe deosebită văii. Datorită faptului că unele dintre dealurile din împrejurimi au pantele destul de repezi, în timpul ploilor se formează torenţi
care sapă stratul argilos de la suprafaţă destul de adînc. Odată cu venirea
primăverii, din cauza zăpezii care se topeşte şi apelor freatice care se gă1
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sesc la o adîncime mică. în partea de sud-vest a localităţii se produc inundaţii de mică amploare care, de obicei, nu produc stricăciuni. Clima este
temperată, cu o medie anulată a temperaturii care trece peste 10° C. Iernile, în general, sînt blînde, iar verile destul de călduroase, atingîndu-se
uneori şi temperaturi de peste 30°C. Primele brume îşi fac apariţia în
ultima decadă a lunii octombrie, iar mai tîrziu cu o lună, adică la sfirşi
tul lunii noiembrie, apar primele îngheţuri. Ultimul îngheţ se semnalează,
de obicei, în ultima decadă a lunii martie, iar ultimele brume la sfirşitul
lui aprilie, sau, accidental, chiar în prima decadă a lunii mai. Precipitaţiile sînt în general suficiente, peste 800 mm anual, căzînd frecvent şi în
lunile de vară. Vînturile din sud sînt dominante şi au itensitatea variabilă,
dar uneori bat şi vînturile din est. În funcţie de condiţiile fizico-geografice
menţionate şi de predominarea solurilor podzolice, dealurile din jur sînt
acoperite cu păduri de foioase, iar în partea de nord există o mică suprafaţă
acoperită de conifere 2 •
Localitatea este formată din vatra aşezării şi cele două colonii: Carolina - construită prin anul 1870, aşezată în partea de nord, la cca. 500 m
şi Slamina construită prin 1912 în partea de vest, fiind actualmente
legată de vatră. Suprafaţa totală a localităţii este de 17,72 kmp, cuprinzînd 368 gospodării cu o medie de 4 persoane pe gospodărie 3 . In general
gospodăriile îşi bazează veniturile pe posibilitatea de a munci în Reşiţa.
Localitatea Daman, de fapt, a fost şi este atrasă în sfera economică a
oraşului Reşiţa, cu care întreţine cele mai strînse legături. Aceste legături
sînt favorizate de distanţa mică şi existenţa unor curse regulate de autobuze ale I.J.T.L. Localitatea Daman, ca aşezare omenească, are o vechime
suficient de mare, poate mai mult de 600 de ani, ţinînd cont de documentele care pomenesc despre ea. Primul document care aminteşte despre existenţa unei localităţi cu numele Daman este un act din anul 1370,
care pomeneşte despre condamnarea unui cetăţean. 4 Localitatea este menţionată de Mercy în 1723-1 î25, iar pe harta din 1761 a Banatului apare
şi Domanul 5 .
La acea dată, localitatea avea 27 de case. Domanul este amintit apoi
de Griselini în 1776, Barzellini în 1788 şi Pinkerton în 18146 •
Localitatea începe să se dezvolte mai ales după anul 1780 cînd, cu ocazia cercetărilor pentru descoperirea de minereu de fier, se găsesc zăcă
minte de huilă, care mai tîrziu vor începe a fi exploatate pentru nevoile
de cărbune ale uzinelor din Reşiţa.
Domanul a făcut parte din Plasa Reşiţa (1888-1908 şi 1921), aparţinînd
rînd pe rîd comunei Secu (pînă la 1907) şi Reşiţei Române (1919-1926,
1932), după care a devenit comună de sine stătătoare. In perioada 19501965 a făcut parte din raionul Reşiţa, iar din 1968, este localitate aparţi
nătoare de municipiul Reşiţa 7 •
Incepînd cu anul 1870_, cînd s-a descoperit zăcămîntul de cărbuni, viaţa
localităţii a fost legată din ce în ce mai mult de mină, care a antrenat un
~
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mare număr de cetăţeni la munca în subteran. Dintre evenimentele cele
mai importante amintim legarea minei din Doman de Reşiţa pritr-un tunel lung de 2 256 m, construit în 11 ani (1853-1864). Acest tunel a fost
necesar pentru transportul direct al cărbunelui la Reşiţa. 1n acest tunel
exista o cale ferată pe care vagoanele erau trase la început cu cai, apoi,
din 1874, de locomotive cu aburi, iar din 1897 de locomotive electrice. Tunelul ajungea pînă la puţul Szecseny, la început, pentru ca apoi, printr-o
galerie de cîteva sute de metri să atingă puţul Almasy.
In 1855 curtea imperială de la Viena a cedat toate uzinele, căile ferate, minele şi domeniile din Banat unei societăţi particulare, denumite
StEG. La început cărbunele s-a exploatat mai ales din două orizonturi din
acoperiş, corespunzătoare stratului din acoperiş şi celui principal de la
Anina, precum şi din cîteva locuri, în strate de importanţă mai redusă.
Uneltele cu care se lucra erau primitive, fiind reprezentate prin tîrnăcop, pe care minerii îl numeau „şpiţ'' sau „picon"; sfredelul sau burghiul de mină, cu care executau găuri pentru puşcat, căruia i se spunea
„anafai".
La încărcarea materialului în. vagoneţi se foloseau sapa şi covata de
lemn, iar în abatajele pentru exploatarea cărbunelui uneltele folosite erau
„şpiţul", un tîrnăcop de miner cu care se executau lucrările de armare, barosul, burghiul spiral pentru executarea de găuri în stratul de cărbune,
în vederea emanării gazelor din porţiunea cei urma să fie săpată, sapa şi
covata din nuiele, numită „troc", folosită pentru încărcarea cărbunilor în
chiblă (Iadă în formă dreptunghiulară pe patru roţi), care se deplasa pe
scîndurile de pe talpa abatajului („chiblauf") 8 •
Cifra exactă a minerilor care şi-au pierdut viaţa în această perioadă nu
se cunoaşte, deoarece stăpînii minei nu înregistrau morţii. 1n anul 1893
s-au semnalat o serie de bubuituri subterane, iar în 1894 s-au înregistrat
dou{1 erupţii de gaze care vor anunţa exploziile viitoare. in seara zilei de
18 decembrie 1896 s-a produs nenorocirea cea mai mare pe care a cunoscut-o mina de la Doman. La ora 18,30 o bubuitură puternică s-a produs în subteran pentru ca imediat o coloană de flăcări să izbucnească din
gura puţului Szecseny, ieşind prin puţul de extracţie. Minerii rămaşi în
viaţă nu au avut timp să se deplaseze spre ieşire, deoarece a două explozie, şi mai puternică, a zguduit adîncurile. Locuitorii din Caraşova, Iabalcea şi din alte localităţi învecinate au crezut la început că este un
cutremur de pămînt, deoarece zguduiturile au fost foarte puternice. 1n
urma acestei catastrofe au murit 70 de mineri, 12 au fost grav răniţi şi
12 mai uşor răniţi. Dintre celelalte catastrofe mai menţionăm pe acelea din
14 ianuarie 1898 în puţul Szecseny (10 morţi), 3 martie 1902 în puţul
Almasy (3 morţi), 4 martie 1905 în puţul Szecseny (2 morţi), 16 decembrie 1908 în puţul Almasy (13 morţi), 13 ianuarie 1909 în puţul Almasy
(10 morţi). Statisticile vremii consemnează faptul că pînă la primul război
mondial s-au înregistrat aproximativ 200 de explozii, care au cauzat moartea a 108 mineri, număr foarte mare raportat la populaţia de aproxiamtiv
800 de locuitori ai Domanului. De altfel, şi după primul război mondial
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s-au înregistrat accidente miniere, cum ar fi de pildă cele din 1926 şi
19339•
După primul război mondial au început să se introducă unelte de
muncă mai moderne, cum au fost perforatorul cu aer comprimat, ciocanul
de abataj cu percuţie cu aer comprimat, macarale cu aer comprimat pentru
transportul vagoneţilor pe plan înclinat, locomotive electrice, ventilatoare
mecanice acţionate tot cu aer comprimat, iluminatul individual cu lămpi
electrice cu acumulator.
:Minerii din localitate au dus o luptă dîrză cu patronii pentru îmbună
tăţirea condiţiilor de muncă şi de trai, organizîndu-se în sindicate şi participînd, sub conducerea social-democraţilor, la mişcările greviste în perioada dintre cele două războaie mondiale. Astfel, la adunarea de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918 au participat şi cinci reprezentanţi ai locuitorilor din Doman: Dragalina Traian, Colojoară Marius,, Gherguţa Traian,
Mircea Ioan Andrei, Purcăriţă Toma, precum şi copilul Colojoară Iulius,
în vîrstă de 14 ani, luat de tatăl său vitreg - Gherguţă Traian 10 • Minerii
din Doman au sărbătorit ziua de 1 Mai încă de la sfîrşitul secolului al
XIX-lea, iar dintre acţiunile greviste menţionăm cele din anii 1929 şi
1935. In anul 1938 a avut loc o nouă ex"plozie, care s-a soldat cu moartea
a doar 3 mineri, deoare'Ce era la sfîrşitul schimbului şi ceilalţi mineri erau
plecaţi către puţ pentru a părăsi mina. In perioada 1938-1945 în mina
din localitate s-au înregistrat 3 accidente mortale şi un rănit care a decedat
în spital. In documentele vremii se menţionează că munca în mină în acea
perioadă se desfăşura în condiţii extrem de grele, deoarece se realiza exploatarea intensivă a cărbunelui, fără să se mai facă lucrări de pregătire.
Foştii mineri povestesc că în acea perioadă cărbunele era „furat" (exploatat în mod neraţional), pentru a fi folosit în industria de război. Minerii
erau istoviţi de munca grea din subteran,, duceau lipsă de alimente, iar
dacă se întîmpla să absenteze de la lucru erau azvîrliţi în carceri şi închisori sau li se aplica o pedeapsă „mai mică", şi anume să lucreze 16 ore
neîntrerupt în minăll.
După 1948 s-au introdus metode noi de extracţie a cărbunelui, luîndu-se măsuri speciale de protecţie a muncii, îmbunătăţindu-se aerisirea
introducîndu-se lămpi de siguranţă şi perforatoare moderne. Oprirea şi
închiderea minei din Doman, în anul 1962, s-a datorat faptului că n11
nrni corespundea cerinţelor, zăcămîntul fiind aproape epuizat, iar tona
de cărbune scoasă la suprafaţă avea un cost ridicat.
în decursul anilor, mina din Doman a funcţionat cu următoarele puţuri: Traian (Almasy), Decebal, Leopold I, Leopold II şi Gheorghe. La
puţul Decebal, cărbunele se lamina, iar celelalte erau legate între ele,
transportîndu-se cărbunele prin galeria principală pînă la Reşiţa. La puţul Traian s-a lucrat timp de 17 ani, exploatîndu-se huila din stratele I
şi II. Stratul I avea o intercala.ţie de gresie fină în grosime de 80 cm. iar
stratul II un număr de patru intercalaţii cu grosimea de 30-80 cm. Stratul de cărbune avea o direcţie nord-sud şi o înclinare est-vest, iar puţul
Date obţinute de la Colojoară Petru, Doman, nr. 88 şi Eduard Hoffmann,
Bd. 23 August, bi. 4, ap. 40.
10 V. M. Zaherea, Delegaţia Caraş-Severinului la Marea Adunare Naţională de la
Alba-Iulia, în Banatica, IX, 1987, p. 439-449; Date obţinute de la Gherguţa Traian,
Doman, nr. 55 şi Mircea Similiana, Doman, nr. 97.
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o adîncime de 511 m. Orizonturile I, II, III şi IV erau nişte galerii pornind
la anumite distanţe care mergeau pe direcţia zăcămîntului. Exploatarea
cărbunelui s-a realizat în abataje-cameră, deoarece zăcămîntul nu prezenta o înclinare regulată şi avea o grosime cuprinsă între 0,80 m şi 3 m.
în cadrul programului de cercetare a şisturilor bituminoase din Banat
a fost luată în considerare şi posibilitatea valorificării zăcămintelor de pe
raza localităţii Doman. Acest lucru a început în anul 1988, prin decopertarea şi transportarea şisturilor la Anina. Rezervele de şisturi bituminoase pentru zăcămîntul Daman sînt evaluate la 300 milioane tone12 •
Populaţia localităţii, cu ocazia recensămîntului din anul 1966, a fost
de 1 348 locuitori, iar la ultimul recensămînt, din 12 ianuarie 1977, s-a
cifrat la 1 342 locuitori, fiind în anul 1988 de 1 086 locuitori 13 • Din datele
statistice, aflate în arhiva bisericii din Doman, rezultă că populaţia a
evoluat astfel: 1863 - 781 locuitori; 1880 - 877 locuitori; 1900 - 998
locuitori; 1910 - 1142 locuitori. ln perioada 1864-1927 s-au născut mai
mult de 20 de copii anual în anii 1871, 1873, 1892, 1901, 1909, cel mai mic
număr de naşteri înregistrîndu-se în 1889, 1900, 1914, 1915, 1916 şi 1917.
In perioada 1864-1927 s-au născut 858 de persoane şi au decedat 835,
deci sporul a fost mic, datorită unei natalităţi reduse 14 • Majoritatea populaţiei care a venit în Daman după anul 1927 s-a stabilit în cartierele
Carolina şi Slamina. ln ce priveşte componenţa naţională, se remarcă
numărul mare de români (989 locuitori), urmaţi de germani, maghiari
şi cehi.
lnainte de descoperirea zăcămintelor de cărbuni, ocupaţiile principale
ale locuitorilor erau cultura plantelor şi creşterea animalelor. Trebuie
menţionat faptul că pe terenurile unde în prezent se găsesc păşuni şi fineţe se cultivau cereale, în spital porumb. De asemenea, localitatea avea
în plus 5 000-6 OOO de oi. Odată cu descoperirea zăcămintelor de căr
buni, o parte a populaţiei a părăsit agricultura şi a trecut la munca în
mină, suprafaţa cultivată scăzînd an de an.
Suprafaţa agricolă a Domanului este 1 106 ha, din care suprafaţa arabilă cuprinde doar 72 de ha, pe care se cultivă în special porumb folosit
la hrana animalelor. Pe 26 de ha există livezi, pomii cei mai frecvenţi
întîlniţi sînt cireşul, prunul, mărul, părul şi nucul. Celelalte părţi ale
suprafeţei agricole o reprezintă păşunile, care favorizează creşterea animalelor. în prezent, numărul animalelor este scăzut în raport cu condiţiile existente (205 capete bovine şi 387 ovine)1 5 .
Fondul forestier este format din 600 ha păduri de foioase situate pe
dealurile învecinate. Vîrsta pădurilor este de aproximativ 80-100 de ani.
O parte a pădurilor se află în exploatare, asigurînd combustibilul necesar localnicilor. S-au făcut despăduriri şi exploatări pe o suprafaţă de
aproximativ 6 ha16 • ln Doman: există trei unităţi comerciale de stat: magazin alimentar, magazin textil şi magazin de legume-fructe. Cele trei
unităţi comerciale însumează o suprafaţă de cca 650 mp, care este suficientă pentru desfăşurarea activităţilor în bune condiţii. Prin aceste unităţi se valorifică anual produse însumînd 6 milioane lei. Fondul de lo12
13
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cuinţe este format din cele 234 clădiri în care se găsesc 358 locuinţe, care
sînt în stare acceptabilă. Suprafaţa totală a locuinţelor este de 9 226 mp,
revenind 6,8 mp/persoană. In ultimii ani s-au construit unele case din
cărămidă arsă, mai ales pe strada principală.
Prima menţiune documentară despre şcoala din Doman datează de la
1 octombrie 1776, cînd aceasta funcţiona împreună cu cea de la CuptoareSecu. In anul 1781 a funcţionat ca învăţător Avram Nicolaievici, pentru
ca 10 ani mai tîrziu, în 1791, învăţător să fie Agram Lupulovici, care a
predat la 36 de elevi (20 băieţi şi 16 fete), deşi numărul copiilor de şcoală
era de 99 17 •
începînd cu anul şcolar 1795-1796, şcoala a funcţionat numai pentru
copiii din Doman, cu un efectiv de 57 de elevi (17 băieţi şi 40 de rfete).
Documentele vremii menţionează că in anul şcolar 1801-1802 şcoala a
fost frecventată de 54 de elevi (20 băieţi şi 34 fete) 18 •
Cea dintîi menţiune aflată însă în actuala arhivă a şcolii din Doman,
datează din 10 februarie 1871, cînd într-o şedinţă cu părinţii s-a hotă
rît sancţionarea celor care îşi lasă copiii seara pe stradă 19 • Într-un document datat din 16 martie 1877 este consemnat primul comitet şcolar, format din următorii cetăţeni: Ioan Oprea, Iosif Olariu (învăţător), George
Gherguţa, Petru Zuiac şi George Colojoară 20 • O interesantă propunere ;i
făcut învăţătorul Iosif Olariu, în anul 1884, în vederea valorificării terenurilor agricole aparţinînd localităţii, cerind ca porţiuni din locurile
numite „Vîlcele" şi „Dalboşeţiu" să fie plantate cu pomi fructiferi.
Prin Ordinul nr. 1296/22 iunie 1896 a fost numit învăţător definitiv
la Doman, Aurel Gherguţa, după ce in 1895, Iosif Olariu s-a pensionat.
învăţătorul Aurel Gherguţa a funcţionat pînă la 1 octombrie 1911, cînd
s-a pensionat, după care a urmat A. Conceatu şi apoi Petru Colojoară,
care a participat la primul război mondial. În perioada 1920-1948, la
şcoala din Doman au funcţionat ca învăţători: Serafim Jurca, Rusalin
Neagoe, Ion Franţi, Elena Giurasa, Vasile Popescu, Stela Mureşan, Ion
Stîngu, Marin Strejanţu, Iosif Bălaj, Ana Doroghi, Dumitru Nicandru,
Gheorghe Rînja, Longhin Hudumac, Iudith Pisch şi alţii.
Dintre cadrele didactice care au funcţionat la această şcoală după reforma învăţămîntului din 1948, menţionăm pe: Pavel Rusu, Petru Stanciu, Elena Pîrvu, Ecaterina Jivcov, Eufrosina Goanţă, Victori3. Şerban,
Maria Blaj, Vladimir Hudumac, Constantin Pop, Iovanca Nicolin, Maria
Mut, Rodica Roşu, Tatiana Drăghici, Maria Gherman, Dorina Gruiescu,
Tiberiu Damian, Eugenia Iovanovici, Minerva Barbu, Gabriela Puşcu,
Silvia Balintoni, Ruja Chiseev, Nicoliţa Marta, Lucreţia Telescu, Maria
Drăgan, Maria Misireanţu, Elena Micşa, Oscar Mora, Nicolae Hillinger,
Leontina Man, Ruja Vida, Doina Dan ş.a. 21 • lncepînd cu anul şcolar
1963-1964, şcoala funcţionează cu clasele I-VIII, într-un local nou, realizat cu contribuţia cetăţenilor.
17 P. Radu, D. Onciulescu, Contribuţii la istoria
Corpului Didactic, Timişoara, 1976, p. 273.
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Începerea lucrărilor de decopertare pentru exploatarea şi transportul
sisturilor bituminoase la Anina a dus la o accentuată scădere a numărului
populaţiei, care s-a mutat
Reşiţa. De asemenea, s-a produs poluai-ca
zonei pe zeci de kilometri patraţi, ceea ce impune luarea de măsuri urgente în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător.

la

NICOLAE HILLINGER

PAGES DE LA MONOGRAPHIE D'UNE ANCIENNE
LOCALITE MINIERE - J)OMAN
(Resume)

)

Doman, localite apartenant au municipe 1Î~şiţa, est situee dans le departement
environ 4 km au sud rie Reşiţa.
La localite est mentionnee pour la premiere fois dans un document de 13i0 et
elle commence a se developper surtout apres 1780, quand on y a decouvert des
gisements de houille. La mine a fonctionne jusqu'au 1962, quand on l'a ferme.
A present ă Doman on exploite des chistes bitwninieux, qu'on transporte ă Anina.
La premiere mention documentaire sur l'ecole de Doman date depuis le 1-er
octobre 1776, lorsque celle-ci fonctionnait avec celle de Cuptoare-Secu. En 1781
Avram Nicolaievici a fonctionne comme instituteur. Depuis 1795-1796 l'ecole a
fonctionne seulement pour les enfants de Doman. Depuis 1963-1964 l'ecole forme
des eleves jusqu'au VIII-e classe.
Dans le present article sont evoques Ies evenements de l'histoire de plus 600 ans
de la localite Doman.
Caraş-Severin, ă
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INDUSTRIILE ŢARANEŞTI DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
lN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
CONSIDERAŢII ETNO-ISTORICE

Demersul interdisciplinar implicat în investigaţia etnologică devine,
din ce în ce mai mult, un element imperios în clarificarea unui aspect sau
altul al problematicii unui anume segment al culturii populare. In acest
sens, un început s-a făcut deja1, cu rezultate materializate în unele studii
preliminare2, dar complexitatea fenomenelor circumscrise domeniului
enunţat, reclamă lărgirea registrului de specialităţi ce pot concura cu
real folos la potenţarea efortului epistemologic, axat fie pe un anumit
subdomeniu (ocupaţional, tehnologic, cutumiar), fie asupra globalităţii
acestora.
în ceea ce ne priveşte, am încercat, din această perspectivă, să completăm informaţia sincronică, furnizată de documentul etnografic aflat „in
situ" (coroborată, bineînţeles, cu cea oferită de performatorii actuali ai
acestei culturi), cu cea diacronică, din acele ·mărturii scrise (sau desenate),
unde poate fi regăsită. O asemenea categorie de documente, purtâtoare
de informaţie etnologică, o constituie planurile şi registrele cadastrale
care, în măsura corectitudinii şi minuţiei întocmirii, pot oferi date importante cercetătorului.
Industriile ţărăneşti, de pildă, îşi găsesc o anume reflectare în acest
gen de documente, permiţînd evidenţierea unei scheme istorico-statistice
şi etnologice, la un nivel temporal de referinţă, relevantă, dacă nu sub
raport performativ, cel puţin din punct de vedere etno-social, etno-demografic şi socio-economic. Este, de altfel, o direcţie de cercetare încă
insuficient explorată şi pe care o dorim deschisă prin prezentul studiu.
Au fost supuse investigaţiei două comune, Sicheviţa şi Mehadica, din
judeţul Caraş-Severin, reprezentative, atît în trecut cît şi astăzi, prin
puterea economică, pondere socio-demografică şi unde tradiţiile de veche
sorginte sînt şi astăzi viabile. Seria motivaţională a acestei alegeri poate
fi completată printr-un considerent de ordin comparatistic, cele două localităţi menţionate făcînd parte din arii etnografice deosebite (Clisura
Dunării, respectiv Craina), iar pentru unitatea temporală enunţată în
titlu din confinii regimentale deosebite 3 .
1 z. Kalmar, c. Bagoczky, Gh. Lazarovici, Cercetări etno-ar1teologice în Munţii
Banatului, în Banatica, IX, 1987, p. 65-86.
2 Ibidem, p. 66.
a Antoniu Marchescu, Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de Aver.:> (contribuţiuni istorice şi juridice), Caransebeş, 1941, p. 78 şi 170-171.

34 - Banatica, voi. X.
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Documentele menţionate, păstrate în fondul O.C.O.T.A. Caraş-Seve
rin4, au fost întocmite din ordinul Cancelariei austro-ungare, de funcţio
nari imperiali anume desemnaţi, la nivelul anului 1874 pentru Sicheviţa
şi 1873 pentru Mehadica, deci, la date apropiate momentului desfiinţării
regimentelor grănicereşti 5 , fapt cu semnificaţie istorico-documentară aparte
în contextul dat, ce îşi găseşte, după cum se va vedea, reflectarea fidelă
în modul de exploatare a instalaţiilor de industrie ţărănească din aşe
zările amintite.
înainte de a trece la analiza propriu-zisă a surselor sus-citate 'Şi la
interpretarea rezultatelor acesteia, se impune precizarea că, fiind vorba
de un debut al cercetării de acest gen, în cele ce urmează se vor jalona
coordonatele preliminare ale acestei abordări interferente. O ulterioară
extindere a acesteia asupra altor zone ale judeţului, în contextul aceluiaşi
filon documentar, cit şi adiţionarea informaţiei arhivistice, vor fi, fără
îndoială, în măsură să adîncească pertinenţa acestui demers ştiinţific.
SICHEVIŢA. Din cele 40 de secţiuni ce alcătuiesc fondul Sicheviţa,
un număr de 106 conservă referinţe la industriile ţărăneşti, în speţă la
morărit, aşa cum se practica la data respectivă. Este, de altfel, necesară
aici menţiunea că în privinţa celorlalte subdomenii de industrie ţără
nească (prelucrarea textilelor şi a lemnului) fondul menţionat este cu
desăvîrşire mut, deşi un toponim La Stupe7 - pare să indice şi existenţa acestora. De altfel, prelucrarea textilelor era ilustrată pînă nu demult de pive (stupe) şi vîltori, o asemenea unitate fiind achiziţionată de
Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului8 , iar în ceea ce priveşte
prelucrarea lemnului, în centrul de comună, poate fi regăsit un „firiz"
(gater), actualmente branşat la reţeaua electrică, dar care poate fi cu U."?Urinţă trecut în regim de exploatare hidraulică, instalaţia fiind încă prezentă, fapt condiţionat însă de debit 9 • Aceste elemente de ordin sincronic
îndreptăţesc supoziţia că activităţile respective existau şi la acea vreme,
date fiind, atît denominaţia toponimică prezentată, cit şi faptul unanim
recunoscut, al persistenţei şi continuităţii faptelor de cultură materială
tradiţională, în condiţii socio-economice date.
Planurile, de format 65)(55 cm, sînt executate la scara 1 : 7000, domeniul de referinţă al acestora fiind strict limitat la posesiunile obşteşti şi
particulare, de pe întreg teritoriul comunei, în conformitate cu configuraţia
administrativ-teritorială a timpului. Elementele topo-geografice sînt reprezentate în măsura în care sînt utile localizării fiecărei posesiuni (în
unităţi prediale, purtînd numele unui element geo-hidrologic existent)
lipsind curbele de nivel altitudinale, fiind notate cu un semn caracteristic,
doar lotizările ce conţin suprafeţe împădurite.
Reţeaua hidrologică este atent reprezentată, atît ca element denominativ al sistemului predial, cit şi cadastral, dată fiind prezenţa morilor cu
4 Birtokreszleti ;egyzokonyv Sicheriţa-Vîrşeţ, 7 ianuarie 1874, fond OCOTA
nr. 217.
~ Antoniu Marchescu, op. cit„ p. 331.
6 Secţiunile 9, 13, 14, 15, 22, 23, 31, 38, 39, 40.
7 Secţiunea 31.
0
Gh.id-Muzeul Tehnicii Populare, Sibiu, 1986, p. 267 şi C. Bucur, Cu privire la

metodologia cercetării şi identificării monumentelor de cultură populară transferate
în Muzeul Tehnicii Populare, în Cibinum, 1969-1973, p. 99-126.
~ Informaţie

Adam Dragomir,

Sicheviţa,

nr. 104.
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Fig. 1. Vedere parţială a Văii Cameniţa - fragment secţiunea 13.
Vue partielle de la Vallee Cameniţa - fragment section 13.

\

hidrotehnice tradiţionale comuna Sicheviţa.
installations hydrotechniques traditionelles commune Sicheviţa.

Fig. 2. Detaliu de amplasament -

instalaţii

bazinetul

Cameniţa,

Detail d'emplacement -
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Fig. 3. Mori pe cursul m ij lociu al Cameniţei - fragment sec ţiunea 22.
Moulins dans le secteur moyen de Cameniţa - fragment section 22.

sistemul specific de proprietate şi exploatare, după cum se va ve<lea mai
jos. Principalul colector al apelor din zonă este pîrîul Cameniţa, în care
îşi debitează cursul pîrîurile Gramensca (în care afluează spre amonte
Ogaşul Lung), Valea Ravensca , Valea Sicheviţa. Independent, în partea
V'eSti că a teritoriului comunei .se găseşte bazinetul Liborajdea, cu afluenţi
ca: Vrela, Martinovăţ, Vranovăţ . Atît Cameniţa, cît şi Liborajdea sînt
tributare Dunării, avînd un profil general de curgere nord-sud. Aceasta este,
în mare, structura hidro-geografică a Sicheviţei, putînd fi .socotită suficient de relevantă, şi la acea dată, pentru existenţa pe cursul diverselor
sale componente a unui număr relativ important de instalaţii de industrie
ţărănească , după cum r eiese ş i din tabelul de mai jos.
Centrul d e greutate al practicării morăritului se situa pe Camen iţa, din
totalul celor 22 de mori, 16 se găseau pe cursul de apă menţionat, dintre
care 11 în a montele centrului de comună, 3 în dispoziţie intravilană şi 4
în aval (pl. 1-5). Valea Gramenscăi îi urm ează ca importanţă (după acel aşi criteriu n umeric) cu 4 unităţi (pl. 6-8) situate pe cursul său superior şi mijlociu, ultimele două din t abel fiind situate, disparat, pe Valea
Ravensca (pl. 9) şi cea a Vranovăţului :(în bazinetul Liborajdea - pl. 10).
Din punct de vedere tipologic, toate a.cestea trebuie să fi fost mori cu
ci utură , dat fiind r egimul de proprietate, respectiv cel pe bază de coposesorat prin asocier ea la edificare şi exploatctre. R egistrul cadastral aferent oferă o imagine clară a acestui sistem, specific sudului Banatului
care este practicat şi în prezent 10 şi numai la morile cu ciutură. Nu dispunem de relaţii privind particularităţile constructive de atunci âle
1
° C. Bucur, Aspecte sod<ll economice ale practicării morăritului în partea de
sud-vest a Banatului, în Cibinum, 1967-1968, p . 195-211.
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Tabelul 1

Privire
Nr.
crt.

statistică

asupra morilor din
Dispozltia

Obiectiv

hidrologică

Moara (lui) Creţu
Moara (Zăsloane)"
Moara (Zăsloane)"
Moara Cameniţa
Moara din Chei
Moara Gura Cameniţa
Moara de la Deal
Moara sub Cioacă
Moara (de la) Cioacă
10. Moara (lui) Creţu
] 1. Moara (Zăsloane)"
12. Moara La Stupe
13. Moara (din) Luncă
14. Moară (denominaţie
1.

Cameniţa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa

Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa

Sicheviţa

la 1874 -

Delimitare
Nr.
cadastral

cadastrală

1734
1733
1735
1736
1737
1738
1833
1824
1825
1805
2176
695
627
769

13
13
13
22
22
22
22
23
23
23
23
31
31
38

Nr.
sectlune

conform planurilor cadastrale
Suprafaţă

Unitate

predială

in
stîn.ieni'

Plăişa

7
12

Cameniţa

11

Cameniţa

8
9
7
189
185
8
136
67
728

Cameniţa

Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa
Cameniţa

Zăsloane

Intravilan
Intravilan
Intravilan

941

666

necunoscută)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Moara (din
Moara (din
Moara
Moara
Moara
Moara
Moara
Moara

Ţarină)"
Ţarină

II)"

Cameniţa
Cameniţa

(Ogaşul Lung)
Motorca I
Motorca II
Streneacu Mare•
Ravensca•

Valea Ravensca

Vranovăţ*

Vranovăţ

Gramensca
Gramensca
Gramensca
Gramensca

777
808
2486
1988
1989
2243
2581
1334

38
39
9
14
14

23
15
40

341
244 (Liubcova)

Tari na
Ţarina
O;:aşul

Lung

Streneacu Mare
Streneacu Mare

4
7
7

Gramensca
Ravensca

5

Liborajdea

88

7

NOTA: Unităţile marcate cu • au fost numite după indicatorul topografic cel mai apropiat.
Obiectivul 16 are posesori de rind din Liubcova.
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Fig. 4. Detaliu al fig. 3.
Detail de la fig. 3.

Fig. 5. Sectoi;-ul intravilan al pîrîului
Le secteur de Sicheviţa de la Vallee

Cameniţa. ·
Cameniţa.
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Fig. 6. Amplasamente hidrotehnice pe cursul superior al pîrîului Gramensca, "co.
muna Sicheviţa - fragment secţiunea 14.
· Emplacemeajs hydrotechniques traditionelles au cours superieur de Gramensca,
commune Sicheviţa - fragment section 14.

acestui tip de instalaţie, îns·ă, ţinîndu-se cont de ·caractert.iLeminamente
erau mul't 'diferenţiate for·conseniativ al culturii populare, credem că
mal şi funcţional de cele ·contemporane.
·
Toate erau dispuse izolat, la distanţe relativ mari una de alta {pl. 2),
neîntîlnindu-se aici complexe de iÎlstalaţii cum sînt la Eftimie Mturgu
sau chiar la Mehadica, al cărei caz va ,fi analizat mai jos. Diseminarea lot
ar putea fi o consecinţă a factorilor ele teren, nu oricum şi nu oriunde
găsindu-se amplasamente adecvate, dar · şi , a celor de ordin economic locul ales să fie în posesia unuia dintre rîndaşi, apropierea de sursele de
lemn c.e constituie principalul material de construcţie etc. ·
· · ·.
Oricum, este vorba în cazul de faţă, de prezumţii avansate prin .Com·:..
paraţia cu date di'n teren, demersul a1rhivistic fiind îri m~ură să-şi' aducă
aportul la clarificarea şi, eventual, la îmbogăţirea spectrului cauzal al
fenomenului amintit.
· · · ·· :
Prezenţa celui mai mare număr de morj pe Cameniţa poate fi · şi o
~ consecinţă a faptufoi că era (şi este) principalul cud de apă din te:titoriu
şi, pe de altă parte, criteriul accesibilităţii nu trebuie neglijat, pe valea
menţionată găsindu-se cea mai importantă cale de ·con:mnfoaţie cl!l ·una
din localităţile învecinate (Gîrnic - pl. 4 - nr. cadastral 318o). · "
Morile de pe Gramensca, deşi situate la o distanţ~ apreciabilă de
centrul administrativ, erau folosite de locuitorii acestuia, după .cum
reie5e din registrul cadastral, 'n eputînd fi exclusă şi participaţia ceio.r <lin

nu
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Fig. 7. Amenajare hidrotehnică tradiţională pe cursul mijlociu al pîrîului Gra-

mensca - fragment secţiunea 23.
Emmenagement hydrotechnique traqitionel au secteur moyen de Gramensca fragment section 23.

comunele învecinate, hotarul comunal fiind foarte apropiat de acest
bazinet.
Dimensiunea etno-socială şi economică poate fi analizată consultîndu-se actul cadastral aferent documentelor topografice mai sus descrise.
Oprimă privire de ansamblu o oferă chiar tabelul de mai sus, remarcîndu-se numărul ridicat de membri în „ortăcie", . majoritatea obiectivelor
avînd peste 15 proprietari de rînd, media generală fiind de 13 persoane
la totalul celor 22 de mori. Una din extremele acestui aspect îl constituie
cel de 27 de posesori de rînd (Moara din Ţarină III), la polul opus situîndu-se cel cu numai patru posesori.
Toate valorile cifrice prezentate aici denotă, pe de o parte, necesită
ţile crescute de măciniş ale locuitorilor, în strînsă corelaţie cu puterea
economică a fiecărei familii şi, pe de. alta, sugerează dificultăţile jurisdicţionale şi fiscale pe care le întîmpinau din partea administraţiei
austro-ungare, numai aşa explicîndu-se „aglomerarea" de rîndaşi/obiec
tiv, cele consemnate fiind, după toate probabilităţile, insuficiente (a se
vedea anexele - tabelul 1).
Referinţele bibliografice 11 şi propriile constatări din teren concordă
în ceea ce priveşte modul de edificare şi exploatare a diverselor instalaţii hidrotehnice tradiţionale, coposesoratul fiind specific doar categoriei
sus-7{1enţionate, morile cu roată verticală, pivele şi joagărele fiind proprietatea unei singure familii1 2 • Este la fel de adevărat că, la ora actuală,
11
1

"

C. Bucur,. Aspecte... p. 201.
.
Lidia Gaga, Zona etnografică Almăj, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1984,

p. 96.
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s-a constatat şi reversul situaţiei prezentate - mori cu ciutură aflate în
stăpînirea unei singure familii, datorită apariţiei mijloacelor electromecanice (utilizabile şi la domiciliu), migrării tineretului spre centrele urbane şi, nu în ultimă instanţă, datorită anacronismului acestui sistem în
noile condiţii economico-sociale ale satului românesc.
La nivelul anului 1874 nu poate fi însă vorba de asemenea situaţii.
Toate unităţile existente atunci prezintă un coeficient substanţial de exploatare, uşor de sesizat datorită atît numărului ridicat de copărtaşi/obiec
tiv, cit şi numărului de ore (rinduri de măciniş) la care au dreptul fiecare, după cum reiese şi din următorul tabel:
Tabelul 2
Coeficienţi

Nr. Număr
C'rt. cadastral.

o

1

de exploatare la morile din

Sicheviţa

-

1874

Obiectiv

Nr. proprietari
de rînd

Nr. total
ore/obiectiv

Coeficient de
exploatare

2

3

4

5

Obs.
6
Copărtaşi

27

338

9,020/o

13

312

8,50/o

21

304

8,040/o

Moara de la Deal

16

222

6,070/0

Moară

(Streneacu

12

204

5,3°/o

Creţu

19

194

5,3°/o

14

192

5,20;0

13

192

5,20/o

Ţarină

1.

808

Moara din

2.

769

Moară (denumire
necunoscută)

3.

777

Moară

4.

1833

5.

2243

din

II

Ţarină

I

Mare)
6.

1805

Moară

7.

2581

J\lloara Valea
Ravensca

8.

1824

Moara sub

9.

2176

Moară (Zăsloane)

16

180

4,9%

10.

1737

Moara din Chei

10

180

4,90/o

11.

695

~oara

la Stupe

20

168

4,50;0

12.

1734

Moara

Creţu

11

162

4,40/o

13.

1988

Motorca I

12

162

4,40/o

(lui)

Cioacă
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o

4

5

6

144

3,90/o

3

2

14.

1736

Moara

15.

1733

Moară (Zăsloane)

14

132

3,6°/o

16.

1825

Moara (de la)

12

126

3,40/o

17.

627

22

122

3,3°/o

18.

1738

IO

120

3,2o;0

11

114

3,1°/o

4

96

2,30;0

9

72

1,9°/o

Moară

Cameniţa

(din)

Cioacă

Luncă

Moara Gura
Cameniţa

II

19.

1989

~otorca

20.

1735

Moară (Zăsloane)

21.

2486

Moară (Ogaşul

22.

1334

Moară (Vranovăţ)

Lung)

13

6

Nu s-au precizat orele
de măci
niş

Marea majoritate a unităţilor (680/o.) au între 10 şi 20 de rîndaşi, cifre
care pot părea relativ modeste în comparaţie cu situaţii surprinse în
prezent, cu instalaţii avînd peste 40 de copărtaşi. Aceşti indici sînt însă
explicabili doar prin raportarea la cei demografici şi la totalul arabilului
deţinut de aceştia, atît la vremea respectivă, cît şi în prezent.
Analizînd relaţia ore măciniş/număr copărtaşi, se constată, pe de o
parte, o echivalenţă logică a celor doi termeni ai raportului (la număr
ridicat de participanţi, nwnăr corespunzător de ore - a se vedea 808 şi
777) dar, pe de alta şi reversul cu obiective avînd un număr de ore de
folosinţă mult mai ridicat decît la altele cu număr de posesori net superior (de pildă 769, 1736, 1737, 2243 în comparaţie cu 1824, 2176, 627 şi
695). Listele de coposesorat din anexe oferă explicaţia discrepanţei ivite
prin numărul de rînduri deţinute de fiecare coposesor.
Dacă se ia în considerare un rînd „standard" (adică întreg) ca avînd
12 ore 13 , la cazul extrem evidenţiat ceva mai sus (şi luat în considerare în
ciuda faptului că proprietarii locuiesc într-o comună învecinată) - din cei
27 de coparticipanţi la exploatare, 12 posedă un rînd întreg (12 h), patru
posedă un rînd dublu (24 h), iar restul fracţiuni de rînd (de 8 şi 6 ore).
Aproximativ 44% din totalul ortacilor de aici au drept la un rînd întreg
sau dublu şi numai o mică parte (140/o) au în stăpînire fracţiuni de rînd.
Aceste procentaje atestă coeficientul ridicat de exploatare al acestei mori
(9,02%) din totalul celor de atunci. Fiind una din instalaţiile unde jocul
numeric al raportului număr posesor-număr de rînduri este echivalat,
13

C. Bucur, Aspecte . .. , p. 208.
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Fig. 8. Ierugă şi moară pe cursul inferior al Gramenscăi - fragment secţiunea 9.
Canal et moulin au cours inferieur de Gramen.sca - fragment section 9.

Fig. 9.

Dispoziţii . unităţii

de

morărit de pe
ţiunea 15.

Valea Ravensca -

La disposition de l'unite de meunerie de la Vallee Ravensca tion 15.
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exemplul respectiv ar trebui considerat ca un element „martor" în conturarea unui tablou epistemic adecvat al perspectivei etno-sociale impiicate în performarea industriilor ţărăneşti.
Decelarea situaţiilor aparte, respectiv abaterea într-un sens sau altul,
de la ceea ce s-a menţionat mai sus şi a cauzei care le-au generat, este
posibilă graţie următorului tablou:
Analiză contrastivă

Nr.
cadastral

a

coeficienţilor de exploatare
Sicheviţa

Total
posesori
de rine.

Total ore

Cu un rind
întreg (12 h)

la unele

Cu un rînd
dublu (24 h)

instalaţii

Cu fracţiuni de
rind (6 Ş! 8 h)

Tabelul 3
din zona

Coeficlen t de
exploatare

a)

769

13

312

13

8,5°/o

b)

1736

6

114

6

3,9°. o

c)

1737

10

180

5

5

4,9"·"'

d)

2243

12

204

7

5

5,3°/o

a')

1824

13

192

1

6

b')

627

21

122

c')

2176

16

180

d')

695

20

168
(I

1

6 (6 h)

5,2°. 0

5

4 (6 h); 2 (4 h)
10 (3 h)

3,3°/o

14

2 (6 h)

4,9°/o

4 (8 h); 9 (6 h)

4,5°/o

7
cu 18 h)

Prin cele opt unităţi alese şi grupate în perechi comparative s-a urmă
rit relevarea următoarelor situaţii:
1. Instalaţii cu acelaşi număr de posesori de rînd, dar cu procentaj de
uz diferenţiat (a-a'), unde a>a' în privinţa volumului orar, cu coeficienţi de 8,50/o la 5,2%;
2. Volum orar şi coeficient de folosinţă egal, dar cu număr de rîndaşi
diferit (c' >c) la număr de copărtaşi);
3. Număr diferit de coposesori (b--b'; d-<l') cu coeficienţi de exploatare superiori la cele cu nosesori de rînd mai puţini (b=•3,9o;, la şase copărtaşi b' =3,30/o la 22 copărtaşi; d=5,3o;, la 12 ortaci - d' =4,5D/0 la
20 proprietari de rînd).
Examinînd însă repartiţia rîndurilor/număr de posesori se remarcă în
primul caz faptul că la a toţi cei 13 rîndaşi posedă cite un rînd dublu, de
unde şi volumul orar net superior lui a', unde doar 1/2 au asemenea drepturi, cealaltă fiind înscrisă cu drepturi de uz fracţionate, cu efecte directe
asupra coeficientului de utilizare.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 10. Poziţionare cad astrală a morii Vranovăţ - fragment secţiunea 46.
La disposition cadastralle du mouli'n Vranovăţ - fragme:nt section 46.

În privinţa celui de-al doilea caz, deşi la c există un număr inferior
de c', egalitatea celor doi coeficienţi de uz este rezultanta
aceluiaşi factor-cuantumul de rînduri întregi deţinute, care aici stabileşte
egalitatea orară consemnată.
În cea de-a treia situaţie - obiective cu coeficienţi de exploatare superiori dar cu număr foarte scăzut de rîndaşi (b cu 3,90/et la şase posesori
faţă de b' cu 3,3% la 22 de proprietari şi similar d-d'), elementul cauzal
se dovedeşte a fi acelaşi ca la cele precedente - drepturi n et sporite la
r înduri întregi sau duble, la o moară faţă de cealaltă.
Concluzia se impune de la sine: coeficientul de uz ·e ste rezultatul
numărului de rînduri întregi sau duble existente şi nu a numărului de
ortaci posesori de rînd la unul sau la altul dintre obiective.
MC:-i rimea cuantumului orar la care are dreptul fiecare cap de familie
e ste a s tăzi stabilit pe cale cutumiară, în s trîn să r e l a ţie cu nivelul prestaţiei fieoăruia la edificare şi întreţinere (sau a contribuţiei în materiale de
co nstrucţie), fie prin operaţiuni d e vînzare-cumpărare. Fără nici o îndoială că se proceda în mod identic chiar cu secole în urmă, fiind vorba de
o tradiţie transmisă cu fidelitate din generaţie în generaţie.
Evident, neoesităţile de măciniş depindeau, ca şi acum, de numărul
d e membri al familiei şi de puterea sa economică. O examinare, la nivel
strict nominal, a listelor de coposesorat adu ce în discuţie două aspecte:
capi de familie cu rînd (indiferent de valorile omre) la un singur obiectiv;
ca pi de familie cu rînd la două sau mai multe mori, situate uneori în
bazinete diferite.
Se remarcă, atît posesiunea „în paralel" la m ai multe mori, cît ~i
cuantumul orar de măciniş relativ ridicat, aproape toţi avînd în stăpîele

c o părtaşi faţă
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Tabelul 4
Sicheviţa

Posesiuni de rînd multiple la morile din
Nr.
crt.

1.

2.

Nr.
casă

1

14

Numele şi
localitatea
Gruiţă Nicola
Sicheviţa

Georgevici Mihailc
Sicheviţa

3.

4.

19

Dragomir Ilia
Sicheviţa

21

Dragomir Bosioc
Sicheviţa

5.

63

Suru Toma
Sicheviţa

Număr

Număr

cadastral

secţiune

1734
1833
1989
2581

13
22

(1874)

Nr. ore/rind ·

Unitate

predială

Cameniţa
Cameniţa

15

3
12
24
12

1738
1805
2243

22
23
23

12
12
24

Cameniţa
Cameniţa

777
1833
1988

38
22
14

12
12
24

Cameniţa
Cameniţa

777

1833
2243

38
22
23

12
24
12

Ţarina
Cameniţa

695
1734
2581

31
13

..,

8
8
8

Intravilan

1

Streneacu Mare
Ravensca

Gramensca

Streneacu Mare

Gramensca

Cameniţa

Ravensca

6.

2

Gruiţă Avram
Sicheviţa

777
1824:

38
23

6
8

Ţarina
Cameniţa

7.

12

Sorescu Novac

1735
1737

22
22

24
12

Cameniţa
Cameniţa

8.

20

1735
2243

22
23

12
24:

Cameniţa

Sicheviţa

Jurca Veselin
Sicheviţa

Gramensca

nire rînduri întregi sau duble. Extrema consemnată, de patru posesiuni
la obiective disparate, indică, fără îndoială, necesităţile alimentare core·;punzătoare ale familiei respective, ce i-a determinat participaţia la atîtea
instalaţii. O judecată asemănătoare se poate emite şi pentru cele cu trei
sau două posesiuni, omiţîndu-se exemplificările de rînduri unice, cele
mai numeroase de altfel.
Corelaţia cu puterea economică a acestor familii se impune, sesizabilă, dacă se examinează situaţia materială a acestora, registrul cadastral
citat fiind pe deplin edificator prin notaţia scrupuloasă a fiecărui petec
de suprafaţă deţinută de toţi locuitorii comunei, a destinaţiei, mărimii
şi amplasării lor (anexe tabelul 2).
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig, 11. Mehadica - complexul mulinologic din intravilan - secţiunea 46.
Mehadica - le complexe de meunerie de la localite - section 46.

hidrotehnice ţ ă răneşti - sec29.
aper!;U de la zone superieure de la Vallee de Mehadi ca et des ses
emmenagements hydrotechniques paysannes - section 29.

Fig. 12. Mehadica -

privire a monte a

amplasărilor

ţiunea

Mehadica -
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Pentru unii din cei
lul

menţionaţi

în tabelul 4

situaţia

se

prezintă

în fe-

următor:

Tabelul 5
\

Exemple de drepturi funciare la posesori de rînduri multiple (sinteză)
Nr.
crt.

Număr
casă

o

1.

1

Numele şi
localitatea

Caracterul
posesiunii

Suprafaţă

Total

2

3

4

5

Gruiţă Nicola
Sicheviţa

loc de casă
gni.:!ină
arabil
pădure
finaţ

2.

19

Dragomir !Ha
Sicheviţa

loc de

casă

grădină

arabil
finat

3.

21

Dragomir Bosioc loc ae
Sicheviţa

ca>ă

grădină

arabil
fînaţ

4.

63

Suru Toma
Sicheviţa

loc de
arabil

196
1 451
2
2

st2
j
j
j
j

casă

6 151 st2
7 432 st 2
2 856 st2
21 j

26 506 st2

4 j

12 363 st2

14 j

29 -160 st 2

9 j

7 327 st2

st2
st2
j
j

109 st2
8 536 st2
1 473 st2
11 j

pădure

fînaţ

170
3
6
2
10

7 283 st2
1 980 st2

9 599 st 2

136 st2
1 j 1 605 st2
2 j
653 st 2
2 j
974 st 2
4 j 3 459 st 2

Cifrele de mai sus totalizează suprafaţa lotizărilor deţinute de fiecare
din proprietarii aleşi ca exemplu, ce se regăsesc consemnate atît în registrul amintit, cit şi în planuri. Respectivele suprafeţe se găsesc situate în
locuri disparate, pe întreaga suprafaţă a teritoriului comunal, uneori în
predii mult depărtate unul de altul. Deşi multe din ele erau mici ca suprafaţă, însumarea lor a generat rezultatele indicate, deloc neglijabile
sub aspectul problemei urmărite aici. Suprafaţa arabilă, ale cărei produse
interesează morăritul, este suficient de importantă pentru a justifica lu:.irea de rînd la mai multe unităţi (în special pentru primul caz). Nu lipsit
de importanţă este faptul că fiecare are în stăpînire parcele împădurite,
ştiută fiind importanţa lemnului ca materie primă pentru diverse domenii
ale vieţii materiale tradiţionale, între care se înscrie şi construirea morilor, unde acesta este primordial.
Nu dispunem, cel puţin pînă acum, de date certe de demografie istorică, însă este plauzibilă supoziţia că familiile în speţă erau numeroase,
numai aşa explicîndu-se opţiunea pentru „ortăcia multiplă" (termenul
ne aparţine), iar, dintr-un alt punct de vedere, posesiunile funciare indihttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 13. Mori pe cursul mijlociu al pîrîului Mehadica.
Moulins au cours moyen de Mehadica.

Fig. 14. Schiţa unei ciuturi de fier.
L'esquise d'une roue horisontale en fer.
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cate, atît mai sus cît şi în anexe, necesitau, fără nici o îndoială, un număr
de braţe de muncă.
Se mai impune încă o precizare: dacă registrul cadastral aferent fondului Sicheviţa consemnează proprietatea funciară şi rîndul de măciniş
la modul indicat în anexe, prin nominalizare individuală, (capul de familie cu numărul casei), acest fapt, este o ilustrare a unui moment de
ordin istoric, la 1874 fiind deja în curs acţiunea de desfiinţare a regimentelor grăniCereşti, Sicheviţa nemaifăcînd apoi parte din Comunitatea de
Avere, ce a înlocuit fosta organizare regimentală.
Este însă cazul comunei Mehadica, unde se întîlneşte o cu totul alt:l.
formă de conscriere a fondului funciar şi a coposesoratului.
1\1EHADICA. Doar şase 14 din cele aproximativ 50 de secţiuni ce compun fondul acestei localităţ.i, conţin referinţe la industriile ţărăneşti. Registrul cadastral1;; ce le însoţeşte poartă ca date de finalizare ziua de 20 deccm brie-1873.
Mai' apoi, Mehadica a fost una din cele înscrise în Comunitatea d·~
Avere ce şi-a avut sediul Ia Caransebeş 16 • Faptul este reflectat chiar de
documentul amintit, dar în acest stadiu al cercetării, nu ştim dacă la
momentul întocmirii sale, mai era sau nu sub jurisdicţie grănicereasc;i.
corespunzător

" J.
(Jl.
•

~

!D
·~

g,

Fig. 15. Planul unei mori cu ciutură
- comuna Sicheviţa.
Le plnn d'un moulin a roue horisontale - commune Sicheviţa.

(

a

Tabelul 3 din anexe conţine consemnarea în comunion a drepturilor de
la aproape toate morile din această localitate.
Planurile propriu-zise, de acelaşi format şi întocmite la aceeaşi scară
ca şi cele precedente, permit evidenţiera următoarei scheme statistice:
De la bun început se remarcă numărul net superior de unităţi faţ<1
de cazul anterior. Cu o singură excepţie (1020), toate se găsesc amplasate
pe apa rîului Mehadica, colectorul apelor din subbazinul respectiv. Aportul a numeroşi afluenţi duce la stabilirea unui debit substanţial ce a făcut
folosinţă

16 Secţiunile
10

29, 45, 46, 47, 53, 54.

Birtokreszleti ... , Mehadica-Mehadica, 20 decembrie 1873.
iu Antoniu Marchescu, op. cit., p. 331.
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Tabelul 6

Nr.
crt.

Obiectiv

o

1
Moară

1.

2.

„

3.
4.
5.

Dispoziţie
hidrologică

2

Mehadica

Deli1i1ltarc

cadastrală

Nr.
cadastral

secţiune

3

4

8
71

46

„

..

424

46

„

„

426

53

„

436

5J

477

46

6.

„

„

7.

„

„

536

46

8.

„

„

537

46

57T--

9.

„

„

10.

„

„

11.

„

-;;

....,

predială

5

46

„

"

Unitate

Nr.

. 572

46

--· -2085

5-!

"
„

"

..
"
,;

"

"
_,

..

Regim de proprietate; nr. de
proprietari; nr. total de ore
7

6

IntraYilan

.. ·45

Suprafata în
st 1

205
5
4

5
13
4
4
6
8

„

9

·Lunca

14

Coposesorat

"
"

"
"
"
"
"
"

"

4

42

.......
::s

11

17

Ir;;....

16

312

;:;-

8

14

c..

;:::!.

....
..,

Cl<
Cl<

9

18

9

336

14

56

12

56

14

14

2

7

::s

"'

.;;,

~

--

o.

s·

c:·

.Q..

()

..,CJ

CJ

;/>
I

Cil
<!

rti

..,'1>

i:i'

Proprietate ·
particulară

12.

„

13,

n

14.

„

„

15.
--·

--·-

--

136

-·

21H

53

„.

3942

.46

Pe Vale

6

"'

3946

46

„

5

3948

46

6

„

-··· -··

"

"
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7

7

8

28

„

5

28

„

19

336

Coposesor.'.lt
"

I~

Ol

o
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

J

"
"

"
„
"

„
Moară şi

gater

Moară
„

„

3

4

„

3949

46

„

3959

46

„

3960

46

„

3961

46

„

3974

„

„

„

6

"

..

5

14

10

28

18

28

5

„

7

7

46

6

„

17

192

3982

46

„

6

„

13

42

3933/3994

46

Coposesorat

5

8

„

3

"
Pe Vale

..

4008

46

..

4114

45

„

6

"
„

45

"
gater

"

3999

"

"

"

IcE

7

6

5

Mehadica

"

„

Moară şi

2

4118

45

4127

45

5121/5122

29

Muşnic

Busa Lotrilor

"
Lazu Belentin

354

Proprietate
particulară

125
7

"

~

10

IV

~

>-3

28

..

9

14

7

..

8

288

19

20

Proprietate
particulară

29.
30.

Moară
„

"
Verendin

5130

29

1020

47

"
Ogaşu

e
32

Verendin

31.
32.

"

..

Mehadica

2122

5-1

Lunca

..

2658

53

Valea Paului
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Fig. 16. Secţiunea transversală a obiectivului din fig. 15.
Section transversale de l'objectif de la fig. 15.
(şi

unui mare număr de mori cu ciutură 17 , ip0teză tipologică susţinută în virtutea aceluiaşi mod de edificare-exploatare
descris şi care se regăseşte consemnat şi pentru localitatea de faţă, cu
deosebirea că acum este notată separat asocierea la construirea ierugii,
dar în aceeaşi formaţie comunională ca la morile ce sînt amplasate pe
respectivele canale şi cu drepturi orare identice (vezi anexele - tabelul 3).
Spre deosebire de Sicheviţa, morile de aici se regăseau mult mai compact dispuse pe firul apei, ceva mai mult de jumătate găsindu-se aranjate în complex, pe suprafaţa intravilană şi amonte (pl. 11 - secţiunea
46). Chiar şi cele mai îndepărtate de centrul administrativ prezintă aceastfi
caracteristică, fiind construite apropiat una de alta (pl. 13 secţiunea 45).
Doar cîteva sînt izolate şi numai cele aflate la foarte mare distanţă de
Mehadica. Majoritatea se înşiruie, uneori la distanţe de numai cîţiva zeci
de metri între ele, deseori alimentate de apa aceleiaşi ierugi.
Important de notat este faptul că registrul tipologic al instalaţiilor de
industrie ţărănească este îmbogăţit de prezenţa a două fierăstraie hidrauface)

posibilă funcţionarea

" Judeţul Caraş-Severin. Studiu monografic, Editu:-a Sport Turism, - ·Bucureşti;
1981, p. 28.
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lice (numerele cadastrale 3993/3994 şi 5121/5122) în tandem cu cite o
moară, amîndouă în proprietate particulară .şi nu de grup. Pentru primul dintre acestea dispunem şi de informaţii orale 18 , ce susţin că fostul
proprietar era de altă etnie (germană), stabilit aici pe la începutul secolului, şi că era vorba de o moară cu roată verticală (debitul apei permite funcţionarea şi unui asemenea tip). Nu se cunosc detalii constructive referitoare la gater; In registru este, însă, consemnat ca proprietar
un român, mai mult ca ·sigur localnic. Aserţiunea tipologică referitoare
la moară este plauzibilă. întrucît ruinele acesteia se mai văd şi astăzi,
respectiv ziduri masive de piatră tencuită, ce indică ·o clădire de mari dimensiuni, specifică unei'. )TIOri „cu valţuri". Celălalt joagăr era amplasat
în nordul teritoriului comunal, la mică distanţă de hotarul acestuia.
Denominaţia nu a fost aici posibilă, nici planurile şi nici registrul ncconţinînd nici o asemenea menţiune, iar aşezarea multora dintre ele pe
un curs unic de apă, de :cele mai multe ori în aceeaşi arie predială, a dus
la inutilitatea atribuirii '<'vreunei ~~numiri după criterii tapo-geografice.
Trecînd la analizarea formalei de posesiune, se observă, după cum
s-a arătat, aceeaşi modalita_te de construcţi~ _şi exploatare în baza coposesoratului, numai că acum·rîndaşii sînt chiar' membrii ,comunionului. Consemnarea separată a construcţiei icrugilor este explicabilă prin faptul C:-i
în cazul dispunerii a _dotaă sau mai multe,'moti pe un •acelaşi canal ce
aparţin fiecare unui ·comtmion diferit, toate sînt obligate să se asocieze
la edificarea şi întrcţfoer.ea respectivului sistem de nlimentarc. Spre exemplu, ieruga (număr cada~fral 425) pe care se găsesc 0biectivele 424 şi 426
este „făcută" în cornuri de rîndaşii ambelor mori (numere cadastrale 209
şi 213).
De altfel, nu toate morile sînt proprietate de grup, iar pe de altă parte
într-un singur 'caz se regăseşte un mod de consemnare al proprietăţii analog cu cel de la Sicheviţa (5130). Consultîndu-se tabelul de mai sus este
uşor de remarcat existenţa şi a posesiunii private (ca în cazul gaterelor),
chiar la unele mori cu ciutură. Este posibil ca acestea să fi făcut parte
din cealaltă categorie tipologică menţionată (cea cu roată verticală) care
înregistrează această formă de proprietate.
Examinarea relaţiei posesori/ore de folosinţă permite evidenţierea faptului că acest raport se găseşte într-un anume echilibru cifric. Mai toate
au un număr relativ redus de coproprietari, cu un număr de ore corespunzător, fapt datorat rarităţii sau chiar inexistenţei rîndurilor de 12 sau
24 ore şi a existenţei unui mare număr de fracţiuni de rînd (de 6 sau
maximum 8 ore). Doar cinci obiective au un volum orar ceva mai substanţial, unde găsim în quasi-totalitate posesiuni de rînduri întregi şi duble. Explicaţia rezidă în însuşi numărul ridicat de instalaţii ce compensează cuantumul orar relativ scăzut, deşi nu este exclusă ipoteza posesiunilor de măciniş la obiective din afara comunei, doar o ulterioară investigare a fondurilor respective putînd da un răspuns la această întrebare. Iată de ce raportarea la fondul funciar, nu este, în acest stadiu,
concludentă, cu menţiunea că şi pentru suprafeţele aflate în stăpînirea
18

Informaţii Şandru

Ion, Mehadica, nr. 148.
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Indust riile

t ără nc>ş t i

din jud.

Caraş - Seve rin

F ig. 17. Moara lu i Ţ ilind .'.i r; complexul
Le mo ulia de Ti linch"ir. le comp lexe ele

Seleştiuţ .
Se l eştîuţ.

Fig. 18. Moa r a Cotîrlaîca , complexul

L e moulin Cotîrlaica, le com plexe

Se l eşt iuţ .
S e!eşti uţ.
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Fig. 20. Moara lui Berane.
Le moulin de Berane.

locuitorilor de aici, este utilizat acelaşi fel de consemnare, în formaţiune
într-o formulă strict identică cu cea de la mori (anexe tabelul 4).

comunională,

O scurtă comparaţie cu prezentul se impune, întrucît se pot întrezări
elemente demne de interes pentru cercetările viitoare, mai ales în urmă
rirea dinamicii şi evoluţiei acestui important capitol al etnografiei, cum
este cel tehnologic.
Sicheviţa. Statistic vorbind, întîlnim astăzi aici următoarea situaţie:
1. Pe

Cameniţa:

în aval de
1. Moara

Sicheviţa:

D<'.'tm ineşti
Mică
de la P ăzăr i ste

2. Moa ra
3. Moar a
4. Moara Negii
·
(distruse nu demult, în urma unor
funciare)
5. Moara de sub Bişteg
6. Moara lui Codreanu
7. Moara de la Cioacc"1
intravilan:
8. Moara din Luncă
amont e:
9. Moara de la Stupă
10. Mo ara Z ăs lo ane
11. Moara Cre ţa Nouă
12. Moara lui Stoican
13. Moara de sub Cîrşi e
https://biblioteca-digitala.ro

lucrări

de

îmbunătăţiri

Industriile

ţărăneşti d_1·_n---"-ju_d_._C_a_r_
a_ş,_-_S_e_v_er_i_n_ _ _ _ _ _ _5_5_3

2. Pe Gramensca (toate în amonte de punctul administrativ)
1. Moara Soreştilor
2. Moara lui Năstache
3. Moara Zaica
4. Moara Cîrhălii
5. Moara de la Firiz
6. Moara de la Jgheab
7. Moara de la Izvor (dispărută)
8. Moara lui Tilindăr
Complexul
9. Moara Cotfrlaica
Seleştiuţ
10. Moara lui Berane
11. Moara lui Maştalic
12. Moara Nouă
3. Valea Ravensca:
1. Moara lui Jian
4. Bazinetul Liborajdea
1. Moara Bătrînă Liborajdea
2. Moara Mică
3. Moara Zaica
4. Moara lui Brăilă (cu piuă şi vîltoare)
5. Moara lui Cocoş
6. Moara la Martinovăţ
7. Moara la Vălaie
Deci, faţă de 1874 avem o creştere substanţială a numărului de instalaţii, cu precizarea că s-a ţinut cont şi de actuala împărţire administrativ-teritorială a judeţului. Spre exemplu, primele şase mori de pe Cameniţa se găsesc în arealul satului Gornea care, cu un secol în urmă, constituia o unita te aparte. Spectaculoasă este, însă, creşterea numărului de
mori de pe Gramensca, din informaţiile primite multe făcîndu-şi apariţia
în cea de-a cincea

d e cadă

a prezentului secol. Tipologic vorbind, avem

Fig. 19. _Veq er e p a rţială spre amonte a complex ului S e le ştiuţ.
Vue partielle de la p arti e superie ure du comple x e Seleştiuţ.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig . 21: Moata nouă.
. Le mouli n nouvel.

d e-a face cu. clasicele mor i cu ciutură , cărora li s-aci aplicat, ca şi în alte
părţi ale judeţu lui rn, o serie de inovaţii de ordin material, menite să. le
confere trăini ci e şi o sporită e fi cien ţă : roţi m etalice (fig . 1), butoni din
ţevi de ciment etc. Construcţiile sînt de regulă bicelulare, una afe ctată
insta laţiei propriu-zise şi ccal3ltd pentru ad:lpostul animalelor, sau monocelulare (în apr opier ea localităţii) cu pereţi din bîrne s:iu scînduri cioplite, acoperiş di n ş indril ă (uneori t a blă ) în dou ă ape, cu lu ca rnă pentru
evacuar ea fum ului de la vetrele li ber e din interior (fig . 2, 3).
Şi as tăzi se relevă dispunerea în uni tăţi izolate, la distanţE'1 destul d e
mare unele de altele, cu excepţia complexului de la S e l eştiuţ, ce conservă
în m are măsură aspectul tra diţiona l (foto 1-5).
M ehad'ica. Complexul din această localitate a făcut obiectul unor r e·ferinţe de specialitate cu o ocazie anteri oară~ 0 , fiind necesară m enţionarea
reducerii la mai mult de ju mă ta te a numărului morilor de aici faţă de
secolul trecut.
Concluzii . S-a încercat, în materialul de faţd, ca pe baza prelucrării
unor documente cadastrale să se s·chiţe ze, în perspectivă comparată modul de practicare al industriilor ţărăneşti în două zone distincte ale jurn Este cazul comunelor Toplet. parţial Cornereva, Şopotul Nou etc.
M.Taban, Hidrotehnica tra d iţionala din jud e ţul Caraş-Severin. Consideraţii
preliminare, în Tibi sc um, 1981, p. 60-62.

"°
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Industriile

tărăneşti

din jud.

Caraş-Severin

555

deţului. S-a pornit de la ceea ce a oferit informaţia nudă regăsită în documentele citate în vederea stabilirii unor jaloane mai mult sau mai puţin importante în cercetările viitoare. S-a relevat astfel că şi categoria
de surse de informare sus-menţionată poate fi o oglindă fidelă a unor
evenimente de ordin istoric (momentul desfiinţării regimentelor de graniţă şi trecerea la Comunitatea de Avere), evidenţiindu-se încercarea de
a contura un model istorico-statistic care, dincolo de ariditatea sa cifrică,
poate etala un anume tablou de factură etno-istorică al unui anumit gcu
de activitate umană, circumscrisă civilizaţiei materiale tradiţionale.

MIR.CEA TABAN

Tabelul I
Consemnarea coposesoratului Ia morile din Sicheviţa, conform
registrului cadastral fond 217 ·.~ Vîrşeţ 7 ianuarie 1874
Nr.
sectiune

Prediu

o
31

31

Nr.

c::idas2

Intravilan

Intravilan

Deţinători

t~al

c

627 Beloia Ilia
Beloia Petru•
Brăil<i Avram
Circo Adam
Circo Atanasie
Circo George
Circo Ignat
Circo Milutin
Hergane Macu
Hergane Nicola
Ştefan Ion
Chiţu Ilia
Cuzmanovici Arsenie
Cuzmanovici Nicola
Lazarovici George
Saica Ilia
Savici Roman
Sîrbu Iancu
Vuia Macu
Jurca Gheorghe
Jurca Matei
695

Brăila Ianoş
Brăilă Iovan•
Brăi!{1 Marcu

Careba Iovan
Moga Macu
Moga Nicola

.•

ţ;

.Nr,'
casă ..
·4

99
103
84
113
117
H7
114
144
45
13
44
102
100
191
112
146
173
6-1

50
37
181
116
77
74
62
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Nr.
ore

Obiectiv

5

6

3 Moara Lunca
3
6
12
3
3
3
3
12
6
6
12
4
4

6
3
:"!

12
12
3
3

rotal: 122 ore

6 Moara La Stupe
6
12
12
6
6
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•

1

3

2

Petruţ Andrei
Petruţ losim
Petruţ Eftimie
Petruţ Matei
Petruţ Nicola
Petruţ Nestor
Petruţ Ştefan

Suru
Suru
Suru
Vela
Vela

Donesie
Iovan
Toma
Dimitrie
Mihailo
Juriţa Luca
Jurca Ilia

38

Intravilan

769 Birtea Adam
Vulpe losim"
Moldovan Gligorie
Moldovan Iacob
Petruţ Fota
Petruţ Iacob
Petruţ Ştefan
Petruţ Marian
Petruţ Simeon
Rusu Lazăr

Rusu Voin
Săculerian

Cuzma

Săculerian Lazăr

38

Ţarina

777 Balaci Petru
Dragomir Bosioc•
Dragomir Ilia
Drîmba Adam
Gruiţă Avram
Gruiţă Dimitrie
Gruiţă Simeon
Hergane Ilia
Martin Ion
Mondoc Gheorghe
Monctoc Iancu
Moldovan Gligorie
Moldovan Iacob
Moldovan Sava
Moldm:an Simeon
Şăianţu Andrei
Vuia Incob
Vuia lovan
Vuia Lazăr
Jurca Gheorghe
Jurca Ilia

4

69
143
60
59
66
79
63
108
195
10
38

5

6

16
6
6
8
6
12
6
8
8
8
6
6
12
12 Total: 168 ore

-

24 Moara Sicheviţa
24
24
24
24
79
24
24
24
24
24
86
24
193
- 24
24· Total: 312 ore
187
65
173
73

150
21
19

29
2
36
5
46
101
li3
73

24 Moara din Ţarina I
12
12
24
8
8
8
2-l
12
12
6
6
6
6

55
33

52
39
38
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2-l
2-l
8
2-l
2-l
2-l
8

Total: 304 ore

Industriile

o
39

40

13

1
Ţarina

Liborajdea

Plllişa

'I

ţărăneşti

di!l_ jud.:_C:araş-Seyerin
5

3

808 Avram Stipoia
Iorgovan Veta•
Iova Mihailo
Lazarovici Iovan
Lazarovici Nicolae
Lupulovici Gheorghe
Luşici Axentie
Lupulovici Iovan
Lupulovici Avram
Lupulovici Sefta
Marilă Ieremia
Megeleş Nestor
Megeleş Iovan
Micşa Teofan
Moga Gheorghe
Moga Avram
Moga Petar
Moga Vichentie
Pepa Anton
Pepa Paul
Pepa Avram
Rupnic Macu
Stoian Iovan
Strimbei Atanasie
Strimbei Macu
Strimbei Pepa
Strimbei Ştefan
1334 Birtea Adam
Birtea Petar•
Brăild Iovan
Brăilă Marcu
Beloviţi Panta
Teleşan Andrei
Hatu Peter
lela Avram
Roiban Nicolae
Saica Noxac
Sorescu Petru
Stroia Avram
Vucea Iovan
1733 Anoca Atanasie
Anoca Veselin•
Berhelţ Adam
Beloia Petru
Beloia Vasilie
Circo Atanasie
Circo Gheorghe
Circo lgnea
Circo Nicola
Circo Filip
Moldovan Gligorie
Moldovan Iacob
Moldovan Simeon
Moldovan Sava

20
24
27
98
39
18
37
79
60
B

94
47
16
32
96
41
30
87
66
19
115
116
104
44

559'
6

24 Moara din Ţarină II
8
24
12
12
24
12
B
8
8

24
12
12
12
12
12
6

6
6
24
12
12
12
8

12
8
8

Total: 618 ore
Moara

Vranovăt

12 Moara
12
24
12
12
1

Zăsloane

76
70
78
92
75
109

22

173
76
67
106
148
117
147
114

1

1
1

173
73
55
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2
6
3
6
6

Total: 102 ore
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o
13

13

22

22

22

1

Cameniţa

Cameniţa.

Cameniţa

Cameniţa

Cameniţa

2

3
Bucăţea Martin
Gruiţă Dimitrie"
Gruiţă Nicola
Gruiţă Pau

26
180
1

Hergane Ilia
Chiţu Ilia
Moga Nicolae
Rădonia Ilia
Suru Donesie
Suru Iovan
Suru Toma

7
102
28
3

1735 Lazarovici Gheorghe
Stoican Gherman•
Sorescu Novac
Jurca Vcselin

112
9
12
20

1734

Cameniţa

8
9

63

1736 Birtea Mihăilă
Birtea Luca•
Hergane Gavrilă
Hergane Luca
Popovici Avram
Jurca Andrei
1737 Beloia Josim
Circo N estor•
Vulpe Jovan
Sa\ca Blagoe
Saica Ilia
Saica Costa
Sorescu Novac
Stoican Iancu
Veselin Gheorghe
Guriţă Dimitrie
1738 Georgevici Adam
Georgevici Ilia"
Georgevici Mihailo
Hergane Avram
Hergane Gavrilă
Hergane Iovan
Hergane Luca
Hergane Martin
Seculerian Martin
Juriţa Ştefan

23

5

4

1805 Circo Filip
Circo lgnea•
Georgevici Adam
Georgevici Mihailo
Hergane Martin
Hergane Simeon

94

146
12

24

14
5
23

93
40

114
24
14
27
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6

3 Moara lui Creţu
12
3
12
24
24
36
24
8
8
8 Total: 258 ore

Zăsloane

24
24
24
24

Moara

24
24
24
24
24
24

Moara Cameni ţa

24
24
24
24
24
24
12
12
12
12

Moara din Chei

12
12
12

Moara
Gura

Total: 96 ore

Total: 144 ore

Total: 180 ore

Cameniţa

8
8
8
8

24
4
24 Total: 120 ore
12
8
24
12
12
12

Moara lui

Creţu

Industriile

o

1

ţăn)neşti

din jud.

2

Boia
Pau
Saria
Marcu Adam
Marcu Gavrilă
Marcu Ilia
Marcu Marian
Marcu Nicola
Popovici Gheorghe
Sorescu Ghedrghe
Sorescu Mihail
Voinovici Ianoş
Jurca A vacum

22

Cameniţa

Cameniţa

1824 Birtea Adam
Vulpe Lazăr•
Gruiţă Avram
Gruiţă Ili:.i.
Gruiţă Simeon
Hergane Filip
Marcu Gavrilă
Marcu Ianoş
Stroia Gavrilă
Sorescu Petru
Stroia Gheorghe
Stoican Gherman
Stoican Iancu
1825

Brăilu Ianoş
Chiţu Petru•

Moldovan Var~ara
Popovici Gheorghe
Popovici Miloş
Popovici Stoian
Saica Jurca
Găianţu Nicola
Stroia Anton .
Voinovici Alexa
Voinovici Vasilie
Moldovan Si.meon
23

Cameniţa

1833

5

4
Creţ a
Creţa
Creţa

23

Caraş-Severin

Berheţ Adam
Buteală Ion•

Dragomir Bosioc
Dragomir Ilia
Gruiţă Nicola
Hergane Avram
Hergane Nicola
Hergane Pau
Cuzmanovici Arsenie
Lazarovici Gheorghe
Dragomir Avram
Dragomir Simeon
Rădonia Ilia

82
53
179
6
190
96
145
119

6

12
6
6
6
6
6
6
12
12
6

12
12
12 Total: 194 ore

87
72

2-l
2-l

2

6
G
12

36
17
179
15
122
9
177

55?

Moara sub

Cioacă

24

6
6
6
24
6
24
24

Total: 192 ore

116
120
183,
96

12 · Moara de la
6
12
8
8

192
90
123

12
12
12
12
12
12

Cioacă

8

55
67
104
121
19
1
5
13
7
100
112
186
187
3
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Total: 126 ore

12 Moara de la Deal
12
12
12
12
12
6
24
12
24
12
12
12
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o

2

3

4

Rădonia Trăilă

Savici Demetar
Vela Simeon

14

1

23

23

Streneacu Mare 1988 Armanca Iancu
Balaci Bosioc•
Balaci Gavrilă
Dragomir Avram
Dragomir Ilia
Dragomir Simeon
Mondoc Ghem·ghe
Rusu Lazăr
Rusu Voin
Sorescu Dimitrie
Sorescu Gheorghe
Vela Dimitrie
Streneacu Mare 1989 Balaci Ieremia
Circo Milutin•
Drîmba Ilia
Gruiţă Nicola
Cuzmanovici Arsenie
Cuzmanovici Nicola
Cuzmanovici Stevan
Roiban Nicolae
Saica Novac
Sorescu Toma
Stroia Avram
Zăsloane

Gramensca

!H76 Anoca Atanasie
Anoca Veselin"
Balaci Simeon
Beloia Ilia
Beloîa Petru
Belac Vasilie
Beloia Vasilie
Bebeşoc Solomon
Drîmba Nichifor
Krlja Krsta
Novăcescu Blagoe
Jurca Dragomir
Jurca Iacob
Jurca Nestor
Juriţa Nicola
Juriţa Stevan
2243 Dragomir Bosioc
Dragomir Ilia"
Dragomir Lazăr
Dragomir Năstăchie
Georgevici Ilia
Georgevici Mihailo
Ieremici Vichentie
Marcu Bosioc
Marcu Vasilie

111
107

150
186
19

18î
101
86
145
108
47
144

1
100
191
190
109
11

174
76
99
103
148
118
124
39
41
48
40
21

14

128
32
30
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12
24
12 Total: 198 ore
6 Motorca I
12
12
2,i
24
24
6
12
12
12
12
6 Total: 162 ore
6 Motorca II
12
12
24
4
4
4
12
12
12
12 Total: 114 ore
6 Moara Zăsloane
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 Total: 180 ore

12 Moara Streneacu
12 Mare
12
12
12
24
24
24
12

Industriile

o

1

Ogaşul

9

I

Lung

ţărăneşti

din jud.

Caraş-Severin

5

!I

3

Marcu Uroş
Jurc:a Veselin
Juriţa Costa

31

2486 Marcu Bosioc

32
179
3
31

15

Ravensca

2581

8 Moara
12
12
8
8

30

Luna

12
Total: 72 ore

12 Moara Ravensca
24
12
12
12
12
24
12
12
12
24
8

26

196
1

Hergane Ilia
Chiţu Ilia
Moga Macu
Moga Nicola
Moga Simeon
Rădoane Pau
Suru Donesie
Suru Iovan
Suru Toma

Ogaşul

6
6

48
37
181

Bucăţea Martin
Gruiţă Dumitru•
Gruiţă Nicolae
Gruiţa Manoilă
Gruiţă Pau

'

12
24
24 Total: 204 ore

20

Marcu Gavrilă•
Marcu Ianoş
Marcu Uroş
Marcu Vasilie
Juriţa Macu
Juriţa Nicola
Jurca Gheorghe
Jurca Matei

561

102
28
180
175

8
8

63

Total: 192 ore

• Primarul morii

Tabelul 2

Posesiuni tunelare ale posesorilor de rinduri multiple
la morile din Sicbeviţa. conform
registrului cadastral, fond 217 - Vîrşet. 7 ianuarie 1874
Nr.
sec-

Prediu

'ţiune

1

31

o
Intravilan

Nr. cadastral

casă

Numele st
localitatea

Caracterul
posestunil

Supratata

2

3

4

5

8

12

Nr.

1

Gruiţă

Nicola -

Loc de
sat

casă

în

170 st'

Sicheviţa

31

13
491
710
711

725

124 stz

Grădină

„
Pădure
Grădină

36 - Banatica, VOI. X.
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650 st2

1 j

984 st2

1 j

1 264 st2

368

sts

562
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. -o

1

ai -· ·· tiitervrra:ri-- - · 735"""
46

Liborajdea
14; 15 Cracu
Almăj'

1250' 1
2387•.

...
„

15
14; 15

~

15

_4.

3

:!

- --

·---

2592

· - - · --- -- -·-· „_

31;
32

Smoln-ic

J022

Ciordărin

3471

Şumiţa

3488
3546
1500

24
45

••••

"

- . ·-··· ·-·· -_.Finaţ
..
Arabil . :
.Finaţ
.

·"Gradină

--: :Păd'ti~~
Fîna,ţ

..

P;idure ·
Arabil · -

Fînaţ-

~ A;~bil
- Fînaţ
.Grădină

•·

Intravilan

455

23
14

19

32

·Dealul
Moscalului
Sub Craeul Almăj

Slatina

2272
2273
2277
2278
2279
2280
3248
3277

r

•,_

-·1 254- st!
2,j_; 1 245 11t2
3 j - 553 sf?
1 j
390 sf?

, Arabil
· .Firi.aţ ,..

53.0·
63
1 j
258
1 j
21 j 26 506

s.t 2
st 2
st 2
st2

1 j

.1 j

"
Finaţ

714 st2

Grădină

Loc de
sat
Arabil

casă

in

Grădină

Arabil

1 j

Finaţ

Arabil
Fînaţ

2 j

Arabil
Grădinii

Arabil
Pădure
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st 2
st2
st2

st 2
st2
st2
st2
st 2
st2
st 2

"
Grădină
Pădure

Dragomir
Ilia -

!it2'

920
1 045
670
919
998
410
1 582

.Finaţ

19

st2
st2
st 2
st 2
st2
st2
st2
st2
st 2

799 st2

. Arabil

Sicheviţa

457
555
596
2050
2051

771 st2

--

'

Fin<ţţ

:fio··5ft

1002 st2'
1 570 st2

308
353
44
1 j
44
2 j 1195
282
1 j 1 233
-··-·-1 j- - 243
1 j
.745
·- 'f"j 1'331
139
799
1 j
747

.'Arabil ·"
-···.

Total:
31

- --- · -- ··-- „. -

1 j

'Grâdină.

2593.
2594
2595 _
2597.
2607'

32
24

·-

d-răciiniC„.

,,

244~.

Ravensca

6.

; Arabil'·'.

2444
2445.
Rav~nşc;a,• . 2577
. 2578
2579
2580
,·•·:
258?°;
2589
2590, .
2591 -

15

.. 9 -

; :~·

2338
235g
2391
'2:i92
2393..
2394; ..
2442;

~·

1 j

196 st2
820 st2
521 st 2
628 st2
1 351 -st2
886
1294
465
1060
216
467
487
790

st2
st2
st2
st 2
st2
stZ
st2
st2

Industriile

o

din jud.

Caraş-Severin

5

4

3

2

1

ţărăneşti

3278
1428

._Şurniţa

.:. .:·· •f'

·.'·
Intravilan

91

458

...

·-

oi2

.

Cruşoviţa

.

I

H

. ~ .'

45
23

...

:::-·~··.

:··

Şurniţa
Zăsloane

.:P~brava

Gramensca

14; 23
23

14
23; 14
Sub Cracu
14
23

Almăj
Ciordărin

r·

1426
2089
2214
2215
2216
2234
2236
2238
2239
2241
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2258
3478
3499
3500
3501

399 st2

„ :•:

Loc de
sat

~

„
„
„

.·.

:t

~

.

P. ~

~

•

•.

·,i:

·.

Grădină
Fînaţ
Grădină

~ ~

Arabil

;„„ \.

i ~ ·.

Grădină
Fînaţ

Arabil

„

Grădină

Arabil

„
Fînaţ

Arabil
Grădină
·:'·

·-

..

.•Avabil··
·• · Fînaţ .

„
Arabi_!
Fînaţ

Arabil

„
Fînaţ

.·:, . . „.:.:·•: 109

;;

~

·.. ·

•: ..

.•

'..

. ~::·;

.·

180
1182
.. ·„··•11570
, ,_,.,.~ f. 644
· .„. „.; •236
1 j
868
453
1 l• ... 556
,„.„ l' :659

„
Arabil
Fînaţ
Grădină

TOTAL:

35•
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st~

sti

st2

978
1 473
396
1189
1 070
14 j 29 460

st 2
st2
st2
st2
st2
st2

„

Pădure

stz

st2

447
417
346
1 356
674
545
306
i 336
1 423

1 j

Fînaţ

Arabil
Finai ·
Arabil

st~

st2

st2'
st2
st2
JDO st2:
106 st2
549 st2
776 st1
514 st 2
373 st2
1 j
260 st2
779 st 2
255 st 2
5 j
764 st 2
, '. '492"st2
337 st2
·•· · ,,· •.,,,,. ,_,„ ··/ 337 st2
509 st2
564 st 2
1 j
40 st 2
869 .st2
1 080 st 2
369 st':!
286 st 2
118 st 2
3 j
591 st 2

Grădină

Arabil

st~

978 st2.

: t.~.

Loc sterp
Arabil

.. ~--~

130 st~

f' : ~ .

in ·
. ·. _,

casă

Grădină

·:.'.

.:

· 4 j 12 383 st

i ·:

....

„

. =·~. :•, ".:f•
/:

st~

:

.e::

-·~

102i:

1425: ·...

Total:

Grădină

..·, . '

..

..

1 563

, ; •.„.„;. :626 s~

; ·~'

:! :.~.

...

540
545
552
597
i20
1004
1005
1006
1008
11009
10:10
1011
1012
1013
1014
1015
1016/ll
1016/2
1017
1018
1019
1020 .

Arabil
; .f,îo,aţ

~-

21 ::·, :; Dtagomir
Bosioc ·. Sicheviţa

464
465

··.„.

~

6

,,

•<

45

563

1 j

st 2
st 2
st2
st 2
st2
st2
st2
st2

564

Mircee Taban

•
32

l

I

Intravilan

·jn

•

8

63

s

'

Păşune

178 st'

312

Loc de casa în
sat

136 st2

313

Grădină

SUru Toma
Sk:hc\•iţa

39
3B

322
362

31

714

37

42;- 37
42

Cruşoviţa

Cracu

1~

I

7l'.5

Păd~re

1 j

1145
1146
1147
1148
2463

Ftnat
Arabil
Finat

1 j
I j

810
92
508
37
343
878
34
331

Pădure
Grădină

241

Almăj

Ravensca

15
24

25

Cioaca cu

2599
3803

Arabil
Ftnaţ

1 j

2812
2813

Arabil
Finat

1j
1j
2 j

3634

31; 38

1 j

Pădure

Stupi

358
619
1 077
1 384

Total:

ae

390

Ta-belul 3

Nr.
sec-

ţlune

Prediu

e
46

46

Intravilan

Intravilan

.l'fr. ca·411s:11ra1

Nr.
casă

z

a

8

71

9
9

71
71

70

200

conform

DeUnAtol"I.

Nr.
ore

Obiectiv

4

5

6

Ion
Iosim•
Vădrariu Ion
Vădrariu Petru
Riteş
Riteş

4
10
21
7

Cristescu Achim
Drăghici Ion•
Orei Petru
Orei Ciurci
Urecheatu Dumitru
Urecheatu Gheorghe
Urecheatu Ion
Urecheatu Ion
Urecheatu Iosim
Urecheatu Petru
Urecheatu Teodosie
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Moară

Total: 42 ore
lerugă

Aceiaşi

2
2
1

lerugă

1

1
1
2
]

2
2
2

st 2
st 2
st 2
st2
st2
st2
st2
st 2
st2
st2
st2
st2
st 2

7 327 !>1:2

9 j

Coasemnarea coposesoratului la morile din eomuna Mehadica rqistrului cadastral. din ZO decembrie 1873

st2
st3

Total: 17 ore

Industriile ţărăneşti din Jud. Căraş-Severin
I

46

oii

1

2

3

Intravilan

71

200

Intravilan

46-53 Intravilan

424

425

209

209

212
209
212
209

212
209
212
209

212

•
Cristescu Achim
I>r6ghici Ion•
Orei Petru
Orei Ciurci
Urecheatu Dumitru
UTecheatn Gheorghe
Ur<"Cheatu Ion
Urecheatu Ion
Urecheatu losim
Urecheatu Petru
Urecheatu Teodosie

2
2

Baderca Nicolae
Ion•
Ion
Basarab4. Ion
Fotoc Petru
Marcu Ion
Megheleş Ion
Megheleş Petru
Megheleş Petru
Orşa Jon
OTşa Josim
Popa Gheorg~e
Popa Loghin
Popa Petru
Trandafir Gheorghe
Urecheatu Josim

24
24

Basarabă
Basarabă

Baderca Nicolae
Basarabă Jon•
Basarabă Ion
Basarabă Ion
Basarabă Ion
Drăghici Gheorghe
Drăghici Nicolae

Fotoc Petru
Ghimboaşă

Dumitru
Marcu Ion
Megheleş Ion
Megheleş Petru
Megheleş Petru
Orşa Ion
Orşa Ion
Orşa Iosim
Orşa Nicolae
Pepa Gheorghe
Pepa Loghin
Pepa Petru
Trandafir Gheorghe
Urecheatu Iosim
Vădrariu Iosim
Vădrariu Petru
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•

'
Moară

1
l

1
1
2
2
1

1

2

Total: l 7 ore

Moarll

a.t
12

24
24

''' 12
12
12
24
48
8
8
8
24
24

Total: 312 ore

24
24
24
12
48
24
24
24
48
24
12
12
12
24
48
48
48
8
8
8
24
24
48

IerugA

48

Total: 648 ore

'.:.• •. I

;.·.

Mircea Taban

566

o

1

2

3

5

'·;.

Intravilan

53

_426

: : . ; . ~-~ "":.

212 ,,

:S~tabă,

Ipn

I;>.r4ghicf Nicolae
,, ,_;-: '-': · Oh.imb<lc;işă; Dumitru

... ;,: ,.„.,.« Drşa-.Ioq ~·.;

.: ,;Orşa-.l'fiaql<.ie
. ;: Văcţ_J;Cl,{hi '. !Qsim
, . r:'Vădrariu;Petru

' ~ .:" ,Intravilan

53

(;·.;., :t-.-.

435

,,;

198

.. ,,„,

56

Intravilan

46

Intravilan

'~ :

•:
436

198

.~77

190

•536

C.i:i~ţ.es<;l.J..,Achim.

.}i'ofo!; Ari(;ifei

i,._:

Intravi-lan

Baderca Ilie
Baderca Ion•
Baderca Solomon

.- ._ :f<'otac Andl'ei

,.

196

·

: ~iteş· Petru
Urecheţtt~ ,Alexa
Urecheatu Nicolae
Ac.eiaŞf,;:.
Drăghici

537

197

Total: 14 ore

2

rerugă

.2
2

2

2
2
2

·.

~.•;

_. .· ..

1

3

Total: 18 ore
Moară în sat

24
24
48
24
24
64
32
48
48

Moară

Baderca Gheorghe
Baderca · llia •
Baderca Ion
. Baderca .Nistor
Baderca ·Petru

.. 2

Moară

Fetescu .Nicolae
Frînculescu Ion
Frînculescu Constantin
Fdnculescu Pavel
Ghimboaşă Ion
Riteş Alexa
Riteş Iosim
Urecheatu Isaia
Intravilan

2
1
1
2
2
2
2
2

Gheorghe
Fotbc rdri·
Ghimb6aşă Pavel
Ghimboaşă Petru
Grun:a·Ion
. , Rit~ş .Iosi,m
· :RiteŞ_ Iori ·
Urecheatu Petru
Urecheatu Ciurci

Drăghici Mihăilă

46

6

1> ;"•

:Qrtish;icl, Gheorghe•

46

····.r

. Baderca Petru

brăghici Mihăilă•

Frînculescu Gheorghe
Ghimboaşă Vasilie
Guran Ion
Marcu Ion
Popovici Teodor
Urecheatu Dumitru
Urecheatu Gheorghe
Urecheatu Iosim
Urecheatu Pavel
Urecheatu Ciurci
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Total: 340 ore

4
4
1

2
8
4
4

2
1

4
4
4

12
4
4
4
4
2
4
2
2
4

2
12
12

Total: 56 ore
Moară

Total: 56 ore

..

Industriile

.-.· .·:

ţărăneşti
- „.,_

o

1

2

din jud.
·--~.

3

·-·

Caraş-Severin

4

46
46

Intravilan
Intravilan

539

541

190
190

·•·
.....
'"'' .„

46

· Intravilan

571

202

Baderca Solomon ·
·. Frinculescu: Ion•
. Riteş· Ion _.
Riteş Ion .,. ·
Riteş· Constantin
Riteş Constantin
Riteş ·Nicolae
Riţeş Petr11
· ·· Stepănescu Gheorghe
Riteş Petru
Riteş Trifoi
·Urecheatu Iosim
Urecheatu Ion
Ured1.eatu Todor

iJ.'_„

~„.

567

-- .

5

6

Ieruga
lerugă

1

Moa.ră

1
1
1
1
1
1
·~··:

1

t·
1
1
1
1
1

Total: 14 ore

Popovici Dânilă
Popovici Vasilie"

1
6

Total: 7 ore

Baderca Solomon
Frînculescu Ion•
Popovici Dănilă
Popovici Vasilie
Riteş Ion
Riteş Ion
Riteş Constantin
Riteş Constantin
Riteş Nicolae
Riteş Petru
Riteş Petru
Riteş Trifoi
Stepănescu Gheorghe
Urecheatu Iosim
Urecheatu Ion
Urecheatu Todor

1
1

.;..-

46

Intravilan

572

189

46

Intravilan

573

202
189
202

54

Lunca

2085
2086

297

Aceiaşi
Aceiaşi

Lunca

2ll4

211

Drăghici Gheorghe
Drăghici Mihăilă"

Moară

Ierugă

2
12
1
l

1

1
1
1
1
1
1
l

1

Total: 28 ore
Moară
Ierugă

,_..,__
53

Miculescu Petru
Pepa Gheorghe
Pepa Todor
Riteş Anton
Urecheatu Elena

46

Pe Vale

2115

211

Aceiaşi

3942

195

Marşavela Pavel
Şandru Iacob"
Şandru Ion
Şandru Ion
Şandru Constantin
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1

Moară

1
1

în sat

1

1
1

1

Total: 7 ore
Ierugă

2
4
2
4

4

Moară

568

•

Mirccft Taban
l

•

3

Şandru

46

46

46

46

Pe Vale

Pe Vale

Pe Vale

Pe vale

2946

3948

3949

3951
3952

213

206

201

195
195

Şandru
Şandru

Nicolae
Petru
Stoican

Şandru
Şandru
Şandru
Şandru
Şandru

Filip
Gheorghe"
Constantin
Maria
Nicolae

Baderca Petru
Fetescu Nicolae•
Fetescu Ciurci
Gherghinescu Iacob
Gherghinescu Ion
Gherghinescu Ion
Gherghinescu Lupşia
Gherghinuţă Pavel
Hînda Filip
Megheleş Simion
Şandru Ion
Şandru Ion
Şandru Ion
Şandru Ion
Şandru Iosim
Şandru Nicolae
Şandru Pavel
Şandru Petru
Şandru Petru

Baderca Gheorghe
Baderca Nistor•
Coca Grigore
Coca Ion
Coca Ion
Coca Petru
Coca Nistor
Fetescu Ciurci
Ghimboaşă Ion
Ghimboaşă Ion
Ghimboaşă Marcu
Ghimboaşă Nicolae
Ghimboaşă Nicolae
Ianoşescu Pavel

Aceiaşi
Aceiaşi
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•

li

4
6

2

Total: 28 ore

6

Moară
ieru.gă

2

pe

aceeaşi

cu 3942 .

IO

4
6

Total: 28 ore

2-1 Moară pe aceeaşi
12 ierugă cu 394:? şi
12 3946
24

12
8
12

24
8

24
2-i
8

24
12
24
12
24
24
24 Total: 336 ore

6

Moară

2
2

3
2
1

2
3
1
3
6

3
6

2

Total: 42 ore

rerugă
lerugă

Industriile ţărăneo>ti din jud. Cara~::Severin

•
'6

1

Pe vale

2

a

3959

203

569

•

8

Baderca Sheorghe
~derca Nicolae•
Fr1nculescii"1on
Frincuru ·Pavel
Frinc;li eseu'' Petru

G,1911

Gă

di

~stantin

·TrAilA

U~tu Iacob

U~'heâfo 'Ion

4
1

Moara

4

2
4

2
4
2
1
4

J;o1:al: 28 ore
r..... •

~~~!. ·.

:·.•---,·.:~·

46

46

Pe va.le

Pe Vale

3960

3961

208

264

.

Stojcan ·
Gherghinescu ·Iacob•
Gherghinc"Scu' Nicolae

2
2

:M0ară pe

2

Gherghinuţă Lazăr
Ghe-rghinuţă Nistor

1
1

ierugA cu
precedenta

lgnea Dumitru
Liti-voi Nistor
Litivoi Petru
Riteş Ion
Şandru Gheorghe
Şandru Iacob
Şandru Ion
Şandru Ion
Şandru Nicolae
Urecheatu Ion
Urecheatu Ion
Vădrariu Andrei
Vădrariu Gheorghe

2

Cătană

Fetescu Ciurci
Riteş Constantin•
Şandru Gheorghe
Şandru Gavrilă
Şandru Petru

Urecheatu Petru
Vlădescu Petru

2
2
1
I

1

2
2
1

Total: 28 ore

l

Moară

1
I
I

1
1
1

Pe Vale

3962

264

Aceiaşi

46

Pe Vale

3964

203

Baderca Gheorghe
Baderca Nicolae•
Cătană Stoican
Frinculescu Ion
Frinculescu Pavel
Frinculescu Petru
Gaiţă Ion
Gaiţă Constantin

4
1
2
4
2
4

Gaiţă Trăilă

2
2
2
1
1
2

208

Gherghinescu Iacob
Gherghinescu Nicolae
Gherghinuţă Lazăr

Gherghinuţă

Nistor
Ignea Dumitru
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(3959)

1
1
2
2

46

208
203

aceeaşi

2
4

Total: 7 ore
IerugA
lerugă

.,.;_

·

..
Mircea Taban

570

o

2"

1

..

•'' •;...·.

t

3
!'· ."'!',~

..

'
··_, ::. Uti voi ·N i!ifur
,,. · Litivo1 Petru

,;

·; Ri"teş ·1011 '
... .; Şanql'U Gq·~orghe

Şandru Iac::9b
· ·$andru Ioh-'
.
Şandru Ioil!
· ·.•·. Şandtu· Nicolae
203 ·Urecheatu Iacob
Urecheatu. Nicolae.
Urecheatu Ion
Urecheatu Ion
208
Urecheatu Ion
Vădrariu Andrei
Vădrariu Gheorghe

46

46

Pe Vale

Pe Vale

3973/2

3974/1

205

205

Fetescu Samson
Fetoscu Ştefan•
Gherghi11escu Iacob
Ghimboaşă Petru
.'.Neagu- Gheorghe
Popovici. Vasile
Şandru Iosim
Ştiucă Petru
Urecheat'u Ion
Urecheat~ Petru
Urecheatu Petru
Vădrariu Alexe
Vădrariu Gheorghe
Vădrariu Ion
Vădrariu Ion
Vădrariu Iosim
Vădrariu Iosim
Fetescu Samson
Fetescu Ştefan•
Gherghinescu Iacob
Ghimboaşă Petru
Neagu Gheorghe
Popovici Vasile
Şandru Iosim
Ştiucă Petru
Urecheatu Ion
Urecheatu Petru
Urecheatu Petru
Vădrariu Alexa
Vădrariu Gheorghe
Vădrariu Ion
Vădrariu Ion
Vădrariu Ion
Vădrariu Iosim
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5

&

'·

'""

1
1
2
2
1
2
1
1
1
1

r·

4 .

d·
2
2
1
24
12
12
12
24
6
12

,,.
Total: 56 ore
Ierugă

6

12
12
12
8
12
8

6
6
8

24
12
12
12
24
6
12
6
12
12
12

Total: 192 ore
Moară

8

12
8

6
6
8

Total: 192 ore

:·~

..

... -~ :.: :

•<I ··~ .. i..!i

Industriile tărăneşti din juc:i. CaraŞ~-Severin ·

o

1

2

3

4

571

5

8

,·, .;·:.„

46

Pe Vale

.. ··•·

:;

..

3982
\~· ~"'\

;,.,.'.

~· ~ ~

:•.

J.:

··.-

46

Pe.Vale·

46

Pe Vale

45-46
45

,··•.

Pe Vale

~ ..

~ ~

.·.:·

„

-·Bosiuneşc:ti Nistor
. ?hlffi.bo11ş_~)on•
.;<.J;
-Gh~r:nb?aiă. I_on
~ ·.. Lăzar~scu Nicolae
Şandrtl-;G'avrilă~ '·
U recheâtit'':Alexa-'
Urecheatu Dumitru
Urecheatu Dumitru
.'. '. - .. ·• .Utecb:eatu· Jon
,. ; :. :1Urechea1:u'Nicolae
; · -· "Urecheata; Pavel
_c( c.Ure'dheatu ::Petru
Vădrariu Jon

204

3983

204

Aceiaşi

3993
3994
3996

235
249
249

PopdViCi
Popovici

3999

191

Ghimboaşă
Ghimboaşă

6

Moară

3

3
3
">3·
0:·:3.

1
1
·"-1

3
3
6
6

• ~·<· .:

".·.::~

Total: 42 ore
lerugă

Gavriiă

· l\foară·

·

Moară

Gavrilă

Acelaşi

Ion .
Nicolae•
Ghimboaşă Petru
Urecheatu "Gheorghe
Urecheatu'.'Ciurci

Moară

·2

Total: 8 ore

191

Aceiaşi

Ietugă

45--16 Pe vale

4007

255

Baderca Gheorghe
Şa11<:lru Pavel•
Şandru Petru

Ierugă

46

4008

255

Aceiaşi

Moară

4114

193

Bosiunescu Dumitru
Bosiunescu Nistor•
Frînculescm Ion
Frînculescu Constantin
Milu Gheorghe
Orei Nistor
Şandru Iacob
Urecheatu Constantin
Urecheatu Nicolae
Urecheatu Nicolae

45
45

4115
4115

193
193

45 Busa Lotrilor

4118

194

2
4
l

2

4

4
2

1

Iosim*
Constantin
Şandru Ion

2
2
2
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Total: 28 ore
Ierugă

Ignea Nicolae

Riteş

Moară

1
4
4

Aceiaşi

Riteş

··

2
1
1
·2

4000

Muşnic

eu: gater

Ierugă

45-46 Pe vale

45

..

Moară

572

•

Mircea Taban
2

1

45

45

Busa
lor

Lţ>tri-

1

192
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Tabelul I
Exemple de posesiani funciare la deţinltorli de rind de la morile dlo Mebaclica
- conform registrulai cadastral încheiat la 20 decembrie 187lJ
Nr.
sec-tiUne

•
46

Nr. ca-

Prediu

caaA

Membrii
comuniomdul

CIN'RCterW
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1

2

3

4

5
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Nr.
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196
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196
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Baderca
Baderca
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Ilia
Ion
N estor
Petru
Petru
Drăghici Gheorghe
Drăghici Mihăilă
Drăghici Mihăilă

Fetescu Nicolae
Frinculescu Gheorghe
Frinculescu Ion
Frînculescu Constantin
Frinculescu Pavel
Fotoc Ion
Ghimboaşă Ion
Ghimboaşă Pavel
Ghimboaşă Petru
Ghimboaşă Vasile
Grund Ion
Guran Ion
Marcu Ion
Popovici Todor
Riteş Alexa
Riteş Iosim
Riteş Iosim
Riteş Ion
Urecheatu Dumitru
Urecheatu Gheorghe
Urecheatu Isaia
Urecheatu Iosim
Urecheatu Petru
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Caraş-Severin

575

LES INDUSTRIES PAYSANNES DU DEPARTEMENT DE
PENDANT LA DEUXlE:ME MOITIE DU
XIX-e SIECLE (ETUDE ETHNO-HISTORIQUE)

CARAŞ-SEVERIN

(Resume)

S'appuyant sur des documents cadastraux, gardes au service OCOTA Caraş
Severin, le materie! ci-present se propose a mettre en evidence la performance des
industries paysannes (la meunerie, la preparation des textiles, le tranchement du
bois), de la contree mentionnee. Pour cele on a choisi deux localites, Sicheviţa et
Mehadica, situees dans des zones ethnographiques bien differentes et, pour l'unite
temporelle indiques, de „confiniums" regimentaires distinctes.
Les plans et les registres cadastraux des deux villages ci-nommes, rediges
â des dates â peu-pres differentes (1874 pour Sicheviţa et 1873 pour Mehadica) ont
permis la mise au point d'une chema historique, statisthique et ethnologique qui
constitue, en outre, le reflet d'un evenement socio-historique de l'epoque: la dissolution des regiments de frontiere et la constitution de la Communaute de Fortune,
ayant son siege a Caransebeş.
Les listes de coposesorat, retrouvables dans Ies documents ci-mentionnes, indiquent, pour Sicheviţa, la disparition de la possession „communionalle", chaque
membre de l'assemblee etant inscrit individuellement, avec un ou plusiew-s „rangs"
de meunerie, fonction de la possession fonciere (le pouvoir economique) des familles
dont il fait partie.
En ce E(Ui concerne Mehadica, devenue membre de la Communaute de Fortune,
ou Ies communions ont survecus, le copossessorat est enregistre â l'interieur de l'indivision comrnunionalle, une conscription identhique etant employee meme au cas
de la propriete fonciere.
Les plans proprement-dits consignent le nummero et l'emplacement des instalations d'industrie paysanne (des moulins specialement).
L'etude, qui s'est propose d'ouvrir un nouveau champ de recherche interferente,
constitue une etape preliminaire de ce genre d'investigation, qui sera appliquee a
des autFes zones de la contree.
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RECENZII

STUDII ŞI CERCETĂRI DE NUMISMATICA, Vol. IX,
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1989, 169 p. 20 planşe
în afară de text

Volumul IX al prestigioasei reviste apărută sub egida Institutului de
Arheologie, ne oferă, aşa cum ne-a obişnuit cu numerele precedente, un
sumar bogat, de mare interes ştiinţific.
Prima secţiune: I. Studii şi cercetări este structurată la rîndul ei în
trei subsecţiuni:
A. Numismatică, cuprinde şapte studii, axate pe analiza unor tezaure
inedite, de reală importanţă pentru circulaţia monetară de pe teritoriul
României, din antichitat~ şi pînă în Evul Mediu. Astfel, primul studiu,
semnat de Bucur Mitrea şi Constantin Buzdugan, prezintă Tezaurul de
la Fedeşti (Moldova), compus din 251 de monede de bronz, emise de cetatea Istros, de tipul Apollo, aceste piese constituind o apariţie în premieră sub formă de tezaur. Cei doi autori descriu mai întîi contextul des·copcririi, apoi avansează cîteva consideraţii privind conservarea pieselor,
semnificaţia istorică, la care adaugă catalogul acestora, întocmit deosebit
de judicios, şi însoţit de ilustraţiile corespunzătoare. Concluziile din final sugerează ipoteza că emisiunile din tezaur, datate după 339-325 î.e.n.
subliniază existenţa unor legături dintre greci şi teritoriul daco-getic din
estul şi sudul Carpaţilor în ultimul sfert al veacului IV î.e.n.
Reluarea tezaurului de 207 de monede descoperit Ia Crevedia (lnsemnări privitoare la faza tîrzie a monetăriei geto-dacice. Tezaurul de la Crevedia) îi prilejuieşte cercetătorului Octavian Iliescu cîteva consideraţii privind faza tîrzie a monetăriei geto-dacice. Materialul numismatic, foarte
complex şi cu un grad înalt de stilizare este grupat tipologic, după criteriile stilistice şi metrologice cele mai evidente, alese de autor (p. 24,
nota 10). Examinînd prototipurile care au stat la baza emisiunilor din
tezaurul de la Crevedia (Prundu-Jiblea şi respectiv Mănăstirea) autorul
studiului revine asupra datării tezaurului menţionat, încadrîndu-1 spre
sfîrşitul secolului II î.e.n. sau la începutul primului secol î.e.n., tezaurul
reprezentînd aşadar punctul terminus al mane.tăriei geto-dacice tradiţio
nale, adică de tip greco-macedonean. Totodată, acest tezaur ilustrează,
alături de alte vestigii numismatice, dar şi arheologice, transformările social-politice de la începutul domniei lui Burebista.
Seria studiilor de numismatică romană imperială este deschisă de cel
semnat de Constantin Preda („Contribuţii la studiul circulaţiei denarilor
romani imperiali în Muntenia. Tezaurul de la Mogoşoaia, Bucureşti") care
prezintă un fragment de tezaur presupus a fi nucleul acestuia - inşihttps://biblioteca-digitala.ro

ruindu-se cronologic de-a lungul domniilor dintre Nero şi Antoninius
Pius. Catalogul monedelor este însoţit de comentariul numismatic de rigoare (greutate, limite cronologice, data şi cauza îngropării tezaurului,
jurul anilor 161-180, în cursul domniei lui Commodus). Studierea ace;tui tezaur ca şi a celorlalte depozite monetare similare din Muntenia: Lunguleţu, Butinaru, Săhăteni, Finţeşti, Homeşti, Slatina ş.a., îl determin<!
pe autor să conchidă că în timpul a două sau trei decenii din secolul 11
e.n. au avut loc o serie de tulburări, cauzate de migrarea Sarmaţilor în
teritoriul dac, dintre Dunăre şi Carpaţi. Această concluzie este confirmată de descoperiri arheologice. Pornind deci de la datele arheologice şi
numismatice, Constantin Preda opiniază că limesul transalutanus a fost
ridicat sub domnia lui Commodus, împotriva Sarmaţilor, chiar dacă o
anumită porţiune, situată între Flămînda (pe Dunăre) şi Rucăr (la poalel.e
Carpaţilor) datează anterior.
Mai desprindem din numismatica romană imperială „Tezaurul de monede romane imperiale de la Butoieşti, jud. Mehedinţi", semnat de Gheorghe Popilian şi Ion Stan-Mirceşti, care publică un tezaur analog ca structură cu cele de la Gîrla Mare, Drăghiceni, Gostovăţ, Belcin, compus din
165 de monede, eşalonate cronologic între anii 65-180 e.n. Procesul de
acumulare a fost început în vremea lui Traianus şi a continuat pînă la
începutul domniei lui Commodus, fiind îngropat în jurul anului 180, climatul de nesiguranţă datorîndu-s~ populaţiilor germanice care atacau limesul din regiunea Dunării mijlocii.
La rîndul lor, Silvia Marinescu-Bilcu, Virgil Mihăilescu-Bîrliba şi Maria Chiţescu publică un tezaur monetar, descoperit în satul Tîrpeşti (jud.
Neamţ), compus din 137 de exemplare, majoritatea aparţinînd perioadei
Traianus - Marcus Aurelius (64, 96o/0). Reţine atenţia o drahmă emisă
de Domitianus la Lycia, anul 94. ln cadrul unui amplu comentariu metrologic, cei trei autori remarcă că din acest punct de vedere, depozitul
de la Tîrpeşti se apropie de tezaurele din Dacia liberă (Ghirişa II, Lunguleţu şi Luj_erdiu). Luînd în considerare prezenţa numeroaselor piese hibride şi chiar imitaţii, tezaurul in discuţie se aseamănă cu depozitele de
la Bozieni, Stăniţa, Ghindăoani şi Rîpile, descoperite de asemenea în zon:1
dacilor liberi.
ln studiul „Axiopolis în secolele III-VII e.n. în lumina descoperirilor
monetare" (variantă în limba franceză) Gh. Poenaru-Bordea, R. Ocheşeanu
şi E. Nicolae îşi propun să examineze materialul numismatic roman şi
bizantin provenind din cetatea menţionată (Cernavoda actuală) - în mare
parte inedit - aparţinînd sfîrşitului secolului al III-lea (domnia lui Aurelianus) şi primele decenii ale secolului al Vll-lea (începutul domniei lui
Heraclius). Atît analizele statistice - concretizate în şapte tabele cit şi
catalogul monedelor, la care se adaugă comentariul documentat conturează pertinent uneie situaţii comparative pentru diferite etape, ţin'ind
eoni de reformele monetare şi de circulaţia monetară în alte localităţi
din Scythia Minor. In acest sens, reţinem, bunăoară doar un aspect, cel
al ierarhiei atelierelor monetare, care în lotul de la Axiopolis este similară cu cea cunoscută pentru asamblul descoperirilor din zonă: adică Constanthropolis, Nicomedia, Thessalonic, Cyzic şi Antiochia. Pe baza monedelor, cei trei autori avansează ipoteza că monedele ilustrează clar pre zenţa autorităţii imperiale Îh această fortificaţie de pe limesul dunărean
în perioadele Aurelianus-Theodosius II şi Justin I-Heraclius.
https://biblioteca-digitala.ro
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Ultimul studiu al primei secţiuni prezintă monede romane tîrzii şi bizantine din judeţul Argeş. După ce prezintă succint istoria zonei, Gh; Poenaru-Bordea şi Paul I. Dicu subliniază faptul că aceste descoperiri monetare se plasează la nordul liniei fortificate „Brazda lui Novac de nord",
unde ele sînt destul de rare. Mai mult, cei doi semnatari ai studiului conturează zone distincte, care se individualizează prin emisiuni monetare
diferite: Rîncăciov, Curtea de Argeş, Piteşti, zona vest-nord-vest, Săpata
de Jos.
De foarte mare interes este studiul lui Radu Ocheşeanu din subsecţiunea a B Metrologie, intitulat „Pondurile unciale din Tomis. lncer·care de clasificare tipologică şi interpretare statistică. Bazîndu-se pe criterii tipologice, formă, stil, inscripţii, simboluri, autorul încearcă să reconstituie patru serii de emisiuni de ponduri unciale tomitane şi o grupă
provizorie, cu ponduri care deocamdată nu pot fi înseriate. Remarcăm
complexitatea metodologiei statistice utilizate de cercetătorul bucureştean,
dintre care menţionăm indicatorii: abaterea standard şi coeficientul de
variaţie.

ln cadrul subsecţiunii C. Medalistică, Aurică Smaranda şi Tudorică
Stancu prezintă cinci medalii şi două insigne, emise cu prilejul construirii
Canalului Dunărea-Marea Neagră, piese care se remarcă prin calitatea
execuţiei artistice şi tehnice.
Nota „Imitaţia unui bronz emis de Maroneea emis la Dunărea de Jos"
aparţinînd lui Vasile Culică deschide secţiunea a II-a a volumului: Discuţii şi note. Autorul prezintă o imitaţie tracică, descoperită în vecină
tatea satului Coslogeni (jud. Călăraşi). Investigînd alte piese similare, descoperite în Bulgaria, Vasile Culică conchide că acest exemplar de la nordul Dunării aparţine secolului al !V-lea î.e.n. (începutul deceniului patru), iar prezenţa sa în afara regatului odris poate fi pusă în legătură cu
relaţiile economice dintre tracii de la sudul fluviului şi geţii din cîmpia
Ialomiţei.

Niculae Conovici şi Nicolae Scăunaş examinează într-o notă suplimena tezaurului de monede romane republicane de la Jegălia (jud. Că
lăraşi) 31 de monede, dintre care 29 denari romani republicani, o imitaţie
după acest nominal şi o imitaţie după o tetradrahmă thassiană. Cu acest
prilej, cei doi autori reiau întreaga structură a binecunoscutului tezaur,
stabilindu-i frecvenţa cronologică relativă (după Crawford), diagrama
greutăţii, iar în final, analizează problema identificării copiilor după denarii republicani, infirmînd ipoteza că tezaurul de la Jegălia ar fi compus în totalitate din copii. În acest sens, cei doi autori sînt de părere că
pentru stabilirea copiilor şi a datei de emitere a acestora, este necesară
analiza statistică a tuturor tezaurelor mixte (monede romane republicane
cu cele greceşti) atît din Dacia, cit şi din teritoriile vecine.
ln cadrul unei note deosebit de dense, sînt prezentate de către Ernest
Oberliinder-Târnoveanu şi Irina Oberliinder-Târnoveanu un lot de 49 de
bronz, din secolele XIII-XIV emise în zona gurilor Dunării, mai pre:::is
la monetăria de la Isaccea-Saqci. Lotul în discuţie, compus din emisiuni
autonome cu legende în limba greacă şi latină este clasificat conform tipnlogiei publicate de cei doi autori în 1981. Remarcăm observaţia celor doi
cercetători că monede de bronz cu legenda în arabă, bătute .la Isaccea
pentru Noghay şi pentru fiul său Caka au fost semnalate în tezaurele din

tară
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Moldova, Muntenia de est, Oltenia şi Banat1• De asemenea, reţine atenţia
aspectul conţinutului de argint în compoziţia a două monede cu legend3
IC-XC, prezenţa acestui metal fiind identificată prin metoda fluorescenţei de raze X (XRF).
In continuare, Eugen Nicolae examinează 15 aspri otomani din secolele XIV-XV, aparţinînd cabinetului numismatic al Institutului de A:-heologie din Bucureşti, fără a se cunoaşte însă locul de descoperire. Cu
toate acestea însă, piesele prezintă un mare interes, deoarece ele constituie variante ale tipurilor monetare sau chiar emisiuni inedite (ca de
pildă asprul emis de Orhan 2). Luînd în considerare structura lotului precum .şi situaţia descoperirilor de aspri din secolele XIV-XV, autorul
sugerează posibilitatea ca cele 15 monede să aparţină unui tezaur din
zona dobrogeană.
Volumul se încheie cu un bogat buletin bibliografic (secţiunea III), cuprinzînd nu mai puţin de 23 de recenzii, întocmite obiectiv şi critic de
specialişti români din diferite domenii ale numismaticii. Ele sînt rezervate fie unor recente şi valoroase monografii aparţinînd cercetătorilor:
Margaret Thompson, Herbert Kevin, Jordanka Jouroukova, Simone Scheers, J. B. Giard, J. Pierre Callu, E. Bernareggi, Ciineyt Olc;er, Gerard
Aubin, I. A. Mirnik, Pierre Ba<;ticn, I. Donoiu, îmhrăţişînd domenii variate (de la numismatica antică - greacă şi romană - pînă la cea medievală de pildă monedele din Lombardia) fie unor periodice şi reviste
apărute în Italia, Iugoslavia, Belgia şi Franţa.
în sfîrşit, sumarul revistei româneşti de numismatică cantine trei necrologuri, închinate a trei personalităţi ştiinţifice Octavian Floca, Iudita
Winkler şi Emil Condurachi.
La capătul acestor rînduri, se cuvine să remarcăm calitatea foarte bună
a ce1or mai multe dintre ilustraţii şi a condiţiilor grafice, care, alături
de indicele selectiv (IV) şi abrevierile bibliografice înlesnesc folosirea judicioasă a volumului.
înscriindu-se pe linia unei vaste tradiţii. numărul IX „Studii şi cercetări de numismatică" aduce asadar contribuţii dintre cele mai interesante, oferind circuitului ştiinţific un variat material inedit dar şi ipoteze pertinente, demne a fi reţinute.
Nu ne rămîne decît să adresăm sincere felicitări atît autorilor din volum cît .şi întregu1ui colegiu de redacţie şi să ne exprimăm, totodată,
speranţa unor apariţii mai dese ale acestei reviste, extrem de necesară
cercetării numismatice şi tuturor iubitorilor de istorie.
DANA BALANESCU

1
Este vorba, a5a cum menţionează de altfel şi cei doi autori, despre tezaurul
de la Obad (jud. TimiŞ) cu bibliografia completă: I. Sabău, în SCN, II. 1958,
p, 291/29; O. Iliescu, în SCN, III, 1960, p. 273; C. Feneşan, în Crisia, 1974, p. 111;
dar determinarea corectă a celor trei monede tătăreşti se datorează autorilor menţionaţi în prezenta recenzie (p. 123, nota 19).
~ Un exemplar emis de Orban se află în patrimoniul numismatic al Muzeului
judeţean de istorie din Re::;iţa, provenind din fosta colecţie Petre Mihăescu (vezi
D. Bălănescu, în Banatica 10, 1990, p. 195, cap. C /1).
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MEMORIALISTICA REVOLUŢIEI DE LA 1848
IN TRANSILVANIA
Studiu introductiv, ediţie, note şi glosar de NicolaE>
Leu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, 304 p+il.

Bocşan şi

Valeriu

Avînd un rol considerabil în amplificarea luptei pentru emancipare
provinciile româmod firesc, unul
dintre obiectivele centrale ale cercetărilor istorice din patria noastră. în
anii ce. i-au urmat şi pînă astăzi, revoluţiei i s-au dedicat mii şi mii de
pagini, înmănunchiate în articole, studii monografice, culegeri de documente şi lucrări memorialistice. în această ultimă categorie se încadrează
şi realizarea istoricilor Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu, chiar dacă este
vorba de o restituire a unor texte memorialistice, întregită însă în chip
fericit de investigaţia istorică a genului.
Lucrarea debutează cu un valoros studiu intitulat Introducere în memorialistica revoluţiei (72 p.), studiu ce etalează priceperea profesională a
celor doi cercetători într-o muncă de pionierat, în alegerea mijloacelor de
exprimare, inclusiv stăpînirea completă a bibliografiei problemei. Relevînd însemnătatea memorialisticii pentru reconstituirea evenimentului istoric ori doar pentru întregirea acestuia, autorii nu ezită să ne dezvăluie
şi limitele genului, de unde şi necesitatea preluării critice a informaţiei.
Orientările noi în domeniul cercetării istoriei, reconsiderarea surselor au
necesitat reabilitarea memorialisticii pentru puterea ei de a sugera climatul unei epoci, de a restitui destine individuale sau colective, îndeosebi
că marile evenimente ale veacului precedent, făuritoare de istorie naţio
nală „au stimulat manifestările conştiinţei colective, al căror ecou este
sau a fost memorialistica, o formă de exprimare a conştiinţei istorice a
colectivităţii naţionale" (p. 13).
Abordînd memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania,
N. Bocşan şi V. Leu urmăresc însă succint fenomenul şi la popoarele învecinate - maghiari, sîrbi, polonezi şi austrieci - relevînd „coincidenţa cel
puţin parţială a unor faze în evoluţia acestuia" (p. 13). şi punîndu-ne 13
dispoziţie, totodată, o listă bibliografică tematică, care conferă un plm
valoric lucrării.
În studiul introductiv se remarcă, corect, că memoriile paşoptiştilor
români reprezintă încă un capitol puţin cunoscut al istoriografiei noastre,
multe rămînînd în manuscrise si fiind editate abia în ultima vreme, cu
precădere cele privitoare la Muntenia. Dacă pentru Moldova situaţia se
socială şi naţională, în consolidarea legăturilor dintre
neşti, revoluţia de la 1848 a constituit şi constituie, în
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prezintă altfel, în sensul că memorialistica a fost tipărită şi cunoscută,
aceasta este urmarea faptului că scrierile n-au fost consacrate doar revoluţiei, ci vizau întreaga viaţă şi activitate a autorilor. Memorialistica revoluţiei române din Transilvania ocupă însă un loc aparte în contextul
memorialisticii paşoptiste, dat fiind numărul considerabil de texte
păstrate, unele inedite, dar şi datorită „rosturilor ce le-a avut în spiritul
public ardelean, în cristalizarea sau consolidarea tradiţiei paşoptiste în
societatea românească a secolului al XIX-lea" p. 20). Inceputurile ei coincid, ne informează cei doi cercetători, cu faza finală a revoluţiei, cînd remarcăm apelul românesc pe lîngă factorii politici şi opinia publică europeană pentru sprijinirea dezideratelor formulate de revoluţie. Un veritabil impuls redactării memoriilor paşoptiste îl dă Papiu Ilarian prin a
sa Istorie, în acţiune implicîndu-se lideri ai revoluţiei şi reprezentanţi ai
elitei intelectuale.
Cea de-a doua etapă în evoluţia memorialisticii ardelene este plasată
în deceniul opt al secolului trecut, într-un context politic nou, fiind delimitată de instaurarea dualismului austro-ungar şi adoptarea pasivismului politic în Transivania. Ea se leagă de numele lui George Bariţiu, cel
care a acordat o atenţie aparte istoriei considerînd-o autentică armă de
luptă pentru apărarea drepturilor şi individualităţii naţionale, ceea ce
impune o triplă direcţie de acţiune - culegerea, păstrarea şi publicarea izvoarelor, totul subsumat unei necesităţi imperiose: scrierea istoriei Transilvaniei de către români, nu de către străini care în istoriile lor minimalizau rolul românilor.
In fine, cea de-a treia generaţie de memorialişti se remarcă, conform
structurării realizatorilor volumului, în ultimul şi respectiv primul deceniu
de la cumpăna veacurilor XIX şi XX. Sînt cei din urmă revoluţionari
aflaţi în viaţă, ce-şi aştern pe hîrtie trăirile într-un moment de turnură
pentru mişcarea naţională a românilor. Redactate la ani buni după revoluţie, la vîrsta senectuţii, textele probează viziune de ansamblu, fără a
excela însă în exactitate, cu autorul în centrul evenimentelor, dar şi cu
eroul colectiv, „naţiunea-popor", adus la rampă.
Într-o declarată analiză preliminară, consistentă identic, istoricii
N. Bocşan şi V. Leu au avut în vedere 41 de texte integrate genului memorialistic (15 inedite), elaborate de 39 autori. Este subliniată evoluţia
ascendentă a memorialisticii paşoptiste transilvănene de la 1850 pînă la
începutul secolului nostru, faptul că ea a dezvoltat în toate cele trei faze
evolutive o coordonată politică convergentă ideologiei şi sensibilităţii epocii în care a fost redactată, însemnătatea genului fiind, de asemenea, explicit formulată în paginile cărţii: „Partea organică a revoluţiei, reflex
timpuriu sau tardiv al acesteia, memorialistica paşoptistă constituie un
fragment reprezentativ al imaginii epocii moderne româneşti despre evenimentul ce i-a marcat începutul plasînd formarea civilizaţiei române
sau auspiciile spiritului revoluţionar ... Armă a revanşei şi a eliberării,
memorialistica paşoptistă a contribuit plenar la pregătirea Marii Uniri
ce încununează fapta de la 1848" (p. 77).
In structura cărţii partea cea mai întinsă revine, firesc, memoriilor
unor participanţi la revoluţie. Din cele 13 texte tipărite în volumul discutat 10 sînt inedite, originalele păstrîndu-se la Biblioteca Academiei
R.S.R., Arhivele Statului Bistriţa-Năsăud şi la Muzeul Unirii din Alba
Iulia. Redactarea volumului a fost, deci, pentru editori o intreprindere di-
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lesne ne putem imagina, începînd cu identificarea, seultimul rînd, transcrierea textelor vis-a-vis de grafia
vremii. Celelalte trei texte au fost publicate fie în serial în „Gazeta Transilvaniei" (1898 şi 1899) şi „Drapelul" (1901), fie în ediţii extrem de rare
astăzi.

Deosebit de utile se dovedesc pentru cel interesat Glosarul şi consistentul Indice (circa 900 nume de locuri şi persoane) de la finele volumului, precum şi materialul ilustrativ, la care însă credem că s-ar fi
putut adăuga şi fotocopii după unele manuscrise.
Importanţa dării în circuitul ştiinţific a unor lucrări cu caracter memorialistic, care au aşteptat atîţia ani să li se acorde atenţia cuvenită,
este dincolo de orice discuţie, iar Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu merită
toată lauda. în Notă asupra ediţiei, după ce ne-au dat toate lămuririle
privitoare la criteriile care au stat la baza întocmirii volumului, ei ne
asigură că este vorba doar de „un prim demers, motivat de nevoile cercetării istoriei revoluţiei de la 1848 dintr-o nouă perspectivă şi cu o metodologie înnoită. Valorificarea memorialisticii paşoptiste continuă să ră
mînă un deziderat al istoriografiei noastre" (p. 78-79). Fără îndoială aşa
este! Aserţiunea este dovedită şi de preocupările actuale ale altor cercetători, rodul trudei lor aşteptîndu-ne, cu îndreptăţit temei, să constituie
pentru istoriografia românească un cîştig cert, aşa cum este, de altfel, şi
volumul prezentat de noi.

VASILE MIRCEA ZABERCA
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HADRIAN DAICOVICIU
(1932-1984)

La vremea cînd sanctuarele din Munţii Orăştiei se poleiau cu arama
frunzelor de toamnă, o veste incredibilă a îndoliat întreaga suflare a arheologiei româneşti. Cu numai cîteva zile înainte de a împlini doar 52 de
ani, Hadrian Daicoviciu intra în nefiinţă. Şi cînd, la Cluj, inima sa nobilă
înceta să bată, pe Kogaion a mai căzut o stea. Fiul revenea lîngă ilustrul
său părinte şi, parcă, avîndu-i alături pe marii regi ai dacilor, se aşezau
împreună la acea masă a tăcerii, pe care un veşnic neobosit spirit brâncuşian o pregătise anume pentru ei, înconjurînd „Soarele de andezit" cu
tamburii coloanelor de temple ale Grădiştei regale.
Hadrian Daicoviciu intra în legendă, continuîndu-şi dialogul cu marii
săi înaintaşi, pe care îi evocase încă o dată cu puţin timp înainte de
de drept roman, cît un mod esenţial de comportament uman, pe care Styxul, el ne-a lăsat însă imaginea vie a unui mare om, a unui distins
dascăl şi a unui istoric de excepţie. Şi-a dedicat, cu altruism şi perseverenţă, întreaga energie acestor idealuri, deşi viaţa i-a oferit arareori momente de linişte şi fericire personală.
Om de o aleasă calitate sufletească, a ştiut să se facă iubit şi respectat de toţi cei care l-au cunoscut, răspunzînd tuturor cu iubire şi respect.
Suum unique tribuere a fost pentru el nu atît un fundamental principiu
de drept român, cit un mod esenţial de comportament uman, pe care atunci cînd a fost necesar - a stiut să-l reamintească cu strălucită elocvenţă şi acelora care mai uitase'ră că „trebuie să-i dai fiecăruia ceea ce
i se cuvine".
Mulţi dintre noi au avut adesea prilejul de a-l simţi aproape şi de a
se bucura de atenţia sa binevoitoare. La diverse manifestări ştiinţifice sau
în clipe de destindere, spiritul şi verbul său - ambele de o rară eleganţă
şi penetraţie ne-au îmbogăţit sufleteşte şi ne-au înzestrat memoria cu
imagini de neuitat. Cercetările arheologice efectuate în ultima vreme pe
meleagurile cărăşene datorează mult atenţiei sale permanente, comentariilor şi îndrumărilor pe care a ştiut să le ofere cu mult discernămînt,
dar fără rezerve, unor mai tineri colegi de breaslă.
Şi-a iubit şi stimat enorm părintele, în dubla sa calitate de fiu şi
discipol savant al celui care fusese - la rîndul său - un mare istoric,
Constantin Daicoviciu. Grea moştenire, înaltă raportare, şi dacă nu: a
fost copleşit de vulcanica personalitate a acestuia, este pentru că s-a
dovedit, în toate privinţele, demn de marele său înaintaş, continuîndu-şi
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opera, mergînd mai adînc şi mai departe pe drumul pe care acesta îl
deschisese. Prin părintele său şi prin întreaga sa descendenţă paternă,
dintr-o familie de cărturari bănăţeni, Hadrian Daicoviciu s-a simţit în
permanenţă legat de aceste meleaguri, mîndrindu-se cu titlul de fiu de
onoare al comunei natale a tatălui său. Revenea întotdeauna, cu mereu
reînnoită plăcere, la aceste izvoare ale neamului său, pe şantierele arheologice, la manifestări ştiinţifice sau cu diverse alte ocazii. A murit, de
altfel, cu intenţia mărturisită de a-şi lansa ultimul său volum - Portrete
dacice - la Caransebeş. Prezenţa şi ţinuta intervenţiilor sale a impus în
asemenea măsură participanţilor la simpozionul „ln Memoriam Constantini Daicoviciu", încît această manifestare ştiinţifică omagială, desfăşu
rată anual la Caransebeş, a reuşit să se înscrie printre cele mai prestigioase pe plan naţional.
Prin calitatea sa de membru în colectivul de redacţie al Banaticii, publicaţia Muzeului de Istorie al Judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, a
contribuit din plin la creşterea prestigiului ştiinţific al acesteia.
El a ilustrat cu strălucire, desigur, în primul rînd Universitatea clujeană şi Muzeul de istorie al Transilvaniei, instituţii cărora le-a consacrat cea mai mare parte a activităţii sale. Dar nici una dintre problemele
cu care era confruntată întreaga muzeologie românească nu l-a lăsat indiferent. Profesor universitar de mare distincţie, Hadrian Daicoviciu a
educat şi îndrumat generaţii întregi de studenţi, urmăridu-i sau sprijinindu-i şi dincolo de porţile amfiteatrelor. Deşi nu am avut şansa de a-i
audia elegantele prelegeri, care au înnobilat sălile de curs ale Universităţii napocense, am avut prilejul să constat nu numai din mărturiile
unanime ale celor care i-au fost studenţi - că nimic nu reuşea să-l îndepărteze de la respectarea strictă a orarului de curs, după cum prezenţa
sa continuă la manifestările ştiinţifice studenţeşti era notorie.
Arheolog pasionat şi competent, s-a distins cu deosebire prin activitatea permanentă de conducere a colectivelor de cercetători care au
investigat an de an - cu rezultate mai mult decît remarcabile - impunătoarele momente de civilizaţie dacică şi romană ale complexului de
cetăţeni din Munţii Orăştiei sau de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. „lnsemnările despre Dacia" pe care l-a publicat cu regularitate în paginile
revistei clujene „Steaua" constituie mărturia preocupării sale constante
de a fi la curent cu cele mai noi rezultate ale cercetări arheologice
românesti.
Îmblnînd fericit cunoaşterea argumentului arheologic concret, ca şi
a vechilor izvoare literare, cu o solidă cultură clasică, care i-a oferit o
largă deschidere spre universal a reuşit să abordeze cele mai diverse aspecte ale vechilor civilizaţii carpato-danubiene printr-o profundă viziune
istorică. Contribuţiile sale majore la istoria Daciei Romane, sau monumentala sinteză Dacia de la Burebista la cucerirea romană, constituie cu siguranţă - o perenă mărturie în acest sens.
Nu s-a limitat niciodată la cercul restrîns al specialiştilor, căci prin conferinţe, prin lucrări ca Dacii (încununată, de altfel cu premiul
„Vasile Pârvan", în 1965) sau Portrete dacice - a ştiut ca nimeni altul
să facă din cea mai aridă informaţie ştiinţifică un subiect atractiv, pasionant chiar, pentru cele mai diverse categorii de iubitori ai istoriei.
A fost, deci, asemenea unui mare poet latin, cu totul îndreptăţit să
declare plin de mîndrie: „Non omnis moriar!"
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Într-adevăr, prin
niciodată de tot -

tot <:eea ce ne-a lăsat, nu a murit - şi nu va muri
în cugetul şi inimile noastre. Căci, aşa cum superb
sc.Tia despre el - reluîndu-i pe antici - un alt mare istoric al vremurilor noastre, „celui ce mi-a fost şi nădejde şi împlinire, şi care a ars cu
totul şi prea grabnic, nu-i putem făgădui decît că liniştea lui creatoare nu
se va fi istovit în zadar".
Şi, fie-mi iertată bucuria copleşitor de tristă care mă cuprinde gîndindu-mă iarăşi - ce mare om, dascăl şi savant a fost cel căruia i-am
dedicat aceste rînduri, un modest condei neputînd, desigur, să-i surprindă întreaga personalitate.

Eripitur persana, manet res:
Supremum Vale, Magister!
MARIAN GUMA
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A fost, pe rînd, preparator (1955-1957), asistent (1957-1960), lector (1960-1973)
şi conferenţiar al acestei universităţi.
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Bericht der Romisch-Germanischen Kommission, Frankfurt am Main.
Coins of the Roman Empire in the British Museum, London
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucu-

ActaArchKob
Acta Harghi tensia
ActaMN
ActaMP
AIIC(AIIAC)

-

Apulum
Arch.Kor
ArchJug
Arh Mold
Ban atica
BerRGK

-

BMC

-

BSNR

-

Carpica

Carpica,

Cercetări

-

arheologice
CISPP

-

CNH
Crisia
Cumania
Dacia

-

Congresso Internazionale della Scienze Preistoriche e Protohistoriche, Roma
Corpus Nummorum Hungariae, Budapesta
Crisia, Oradea
Cumania, Muzeul din Kecskemet
Dacia, recherches et decouvertes arheologiques
en Roumanie, Bucureşti I (1924) - XII (1948);
N.S. · Revue d'arheologie et d'histoire ancienne,

DDMB
Drobeta
ErdRep
FHDR

-

A Debreceni Deri Muzeum Evkonyve, Debrecen.
Drobeta, Drobeta Turnu-Severin.
Erdely regeszeti repert6rium, Cluj, 1942.
Fontes historiae Daco-Romanae, II, 1970

reşti
Bacău

Cercetări

arheologice, Muzeul de istorie R.S.R.

Bucureşti
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FolArch
(FA)
Germania

-

Folia Archaelogica, Budapesta

-

Gumoski

-

Hierasus
IDR

-

lstraZivania
J ahrbuchRGZM

-

J anPannMuzEvk
JIES
JPEK

-

LRBC

-

Mannus

-

Marmatia
Materiale (MCA)
MBR

-

MPR

-

MKE
Pontica
PZ
RadVojMuz
RIC

-

RESEE
RMM'IA

-

SCA
SCIV(SVIVA)

-

Germania. Anzeiger der romisch-germanischen
Kommission des Deutschen Instituts, Frankfurt
am Main.
M. Gumoski, Handbuch der polnischen Numismatik, Graz, 1960
Hierasus, Botosani
Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti, I (1975),
II (1977), 111/1 (1977).
lstraZivania, Novi Sad.
Jahrbuch des Romisch-germanischen Zentralmuseum, M'ainz
Jannus Pannonius Muzeum Evkonyve, Pecs
Journal of Indo-European Studies, New York
J ahrbuch fi.ir prăhistoriche und ethnographische
Kunst, Berlin.
Late Roman Bronze Coinagc, AD. 324-498, Part
I and II, London, 1965
Mannus, Zeitschrift fi.ir Vorgeschichte, WilrzburgLeipzig-Bonn.
Marmatia, Baia-Mare.
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
G. Buzdugan, Oct. Luchian, C. C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977.
G. Buzdugan. Gh. Niculiţă, Medalii şi plachete
româneşti, Bucureşti, 1971.
Muzeum es Konyvtari Ertesito, Budapesta.
Pontica, Constanţa.
Prăhistoriche Zeitschrift, Berlin-Leipzig.
Rad Vojvodanskih Muzeja, Novi Sad.
Roman Imperial Coinage, London, 9 volume,
1924-1982.
Revue des etudes sud-est europeennes, Bucureşti.
Revista Muzeelor si Monumentelor istorice si de
artă, Bucureşti.
'
'
Studii şi cercetări de antropologie, Bucureştii.
Studii şi ceN:etări de istorie veche (şi arheologie),

SCN
SlovArh
Starinar

-

StudiiCome
(StComC)
StComSatu Mare
StComS
StlstBan
Thraco-Dacica
Tihiscus

-

1

Bucureşti.

Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.
Slovenska Arheologia, Bratislava.
Starinar, organ srpskog arheolosk druztva, Beograd.
Studii şi comunicări de istorie-etnografie, Caransebeş.

-

Studii şi comunicări, Satu-Mare.
Studii şi comunicări, Sibiu.
Studii de istoria Banatului, Timişoara.
Thraco-dacica, Bucureşti.
Tibiscus, Timişoara (I-V); Analele Banatului,
N.S., 1981.
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- Zbornik radova Narodnog Muzeja, Beograd.
-- Zeitschrift filr Papyrologie und Epigraphik, Bonn
ALTE PRESCURTARI
- DES AUTRES ABREVIATIONS
ArhMJIR (A.MJIR) - Arhiva Muzeului judeţean de istorie Reşiţa.
F AS (FilArhSt)
- Filiala Arhivelor Statului.
MJIR
- Muzeul judeţean de istorie din Reşiţa
R.M.S.
- Regia Monopolului de Stat (a tutunului)
SNR
- Societatea Numismatică Română.
ZborNM
ZPE
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