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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR NEOLITICE DIN BIHOR
DE

DOINA IGNAT

Descoperirile arheologice aparţinînd epocii neolitice în Bihor, deşi
numeroase şi nu lipsite de interes, nu au beneficiat pînă în prezent
de o atenţie deosebită din partea specialiştilor. Cîteva dintre ele, fără
a fi publicate în întregime, au intrat în circuitul ştiinţific, formînd
obiectul unor analogii pentru alte descoperiri similare din Transilvania.
(v. Sîntandrei, Oradea - Salca, Peştera Devenţ.)
Săpături arheologice sistematice au fost executate la Oradea Salca1, Săcuieni2, Salonta 3 şi Răbăgani 4 , celelalte descoperiri fiind întîmplătoare, sau provenind din difNite colecţii printre care merită
amintită cea de la Valea lui Mihai.
Săpăturile paleontologice efectuate de Teodor Kormoş la începutul
secolului nostru în cîteva peşteri din defileul Crişului Repede - între
Vadul Crişului şi Şuncuiuş, au scos la iveală de asemenea interesante
materiale fără a avea însă o situaţie stratigrafică clară. 5
Ocupîndu-ne de această problematică în ultimii ani, au fost organizate săpături paleontologice şi arheologice în defileul Crişului Repede - în speţă în peşterile de la Vadul Crişului 6 , peştera Piatra
Jurcoaiei de la Peştiş 7 , şi Sînicolaul de Beiuş 8 • 1n acelaşi timp, prin
1 Mircea Rusu, V. Spoială, L. Galamb: Săpăturile arheologice de Ia Oradea-Salca,
Materiale şi cercetări arheologice vol. VIII. pp 159-163.
2 Săpăturile au fost executate de Muzeul Ţării Crişurilor Oradea în colaborare cu Muzeul de Istorie Săcuieni.
3 Săpăturile au fost executate de N. Chidiosan de la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.
'• Săpăturile au fost executate de I. Ordentlich de la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.
5 Kormos Tivadar Barlangkutata.s, III. Budapesta 1915, fasc. 3-4 pp 153-163.
6 Săpăturile au fost executate de Tiberiu Jurcsak şi Doina Ignat de la Muzeul
Ţării Crişurilor Oradea.
7 Săpătura a fost executată în anul 1971 de către Doina Ignat.
8 Săpături executate de Muzeul Ţării Crişurilor în colaborare cu Dr. Radu Popa
de la Institutul de Arheologie Bucureşti.
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cercetările de teren au fost depistate o serie de aşezări noi, care vor
constitui obiectivul unor cercetări viitoare.
Pentru cunoaşterea descoperirilor de epocă neolitică - în stadiul
actual al cunoştinţelor şi cercetărilor noastre - considerăm că nu este
lipsit de interes publicarea unui repertoriu al acestora.
Menţionăm că în acest repertoriu au fost incluse numai acele descoperiri care permit datarea lor sigură în epoca neolitică şi pe baza
ceramicii, nu numai a uneltelor de piatră, care au o utilizare mai
largă în timp.

•
1. Comuna Biharia
Cercetările întreprinse de M. Rusu în împrejurimile cetătii Biharia,
au identificat o aşezare care se întinde de la latura de sud a cetăţii de
pămînt la „Cărămidărie" (Teglaegeto). Săpăturile efectuate aici de Marton Roska între 1924-1925 şi reluate în 1954 au prilejuit descoperirea
unui material deosebit de interesant, aparţinînd epocii neolitice.

Bibliografie:
M. Roska, Dacia I, 1924, p. 313; II., 1925 p. 403.
Idem, : Repertorium ... , p. 40 nr. 106.
G. Chil de, T he Danube in Prehistory, Oxford, 1929, p. 81.
Mircea Rusu: Contribuţii arheologice la istoricul cetăţii Biharia, AISC, III, 1960,
p. 7.
Idem, Cultura Tisa, Banatica, I, Reşita, 1971, p. 80.

2. Cadea (comuna

Săcuieni).

Pe locul numit „Cîmpul nisipos" (Făvenyes Meză) au fost d~scoperite fragmente ceramice aparţinînd eoocii neolitice. Materialul se
păstrează în colecţia Muzeului de Istnrie Săcuieni 9 •

3. Comuna Cîmpanii de Sus
Cu ocazia săpăturilor paleontologice efectuate la „Dîmbul Colibii"
Peştera II de către' Elena Terzea şi C. Pleşa, au fost descoperite
0

Informatie Zoltan Nanasi căruia îi mul\umim şi pe această cale pentru informaterialele puse la dispozilie.

maţiile şi
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9

fragmente ceramice neornamentate, pasta conţinînd pleavă, precum şi
o cupă cu picior.
Materialul se pastrează în colecţia Muzeului de Istorie al TransilYaniei Cluj.
Bibliografie: Nicolae Vlassa; O

contribuţie

la problema

legăturilor

culturii Tisa

cu alte culturi neolitice din Transilvania, în SCIV, 1, 1961, p. 17.

4. Comuna Cociuba Mare
Săoăturile

arhologice întreprinse de Sever Dumitraşcu în anul 1968 10 ,
au prilejuit şi descoperirea unor materiale aparţinînd epocii neolitice,
în două locuri:
- Cohăneşti -· sub nivelul hallstattian, în stratul de cultură au
fost antrenate şi fragmente ceramice de factură grosolană, aparţinînd
epocii neolitice.
- Fîntîniţa - sub nivelul de epocă romană au fost descoperite
fragmente ceramice neolitice, puternic corodate.
Bibliografie: Sever
(suh tipar).

Dumitraşcu: Cercetări

5. Cubulcut (comuna

arheologice în depresiunea Holodului, I.

Săcuieni)

Pc locul numit „Pădure,a lui Frater" a fost descoperită o aşezare
neolitică.

rate -

se

Materialul arheologic - ceramică, topoare din piatră perfopăstrează în colectia Muzeului de Istorie Săcuieni. 11

Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p, 138, nr. 265.

6.

Galoşpetreu

(comuna Tar cea)

P0 locul numit „Dealul Legii" (Torvenydomb) au fost descoperite
materiale arheologice aparţinînd epocii neolitice. As\fel de materiale
au fost descoperite de asemenea pe locul numit „Groapa cu lut" (Sâr~Jatoldes godfa).
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului de- Istorie Săcuieni. 12
Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 96 nr. 16.
10 Informaţie

toat0 materialele
li Informaţie

12

Sever Dumitraşcu căruia îi mulţumim şi pe această clile pentru
şi dlitel~ puse la dispoziţie cu amabilă colegialitate.
Nanasi Zoltan,

Idem.
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7. Haieu (comuna Sînmartin)
Pc teritoriul localităţii la nr. 37 (proprietatea Dr. Pavel Barbonţa)
cu ocazia săpării unor gropi pentru plantarea viţei de vie au fost descoperite fragmente ceramice neolitice, precum şi o vatră căptuşită cu
pietre de rîu. Din malul Peţei, aflat în imediata apropiere a acestui
loc, prof. Titus Roşu din Oradea a colectat materiale ceramice de
ucc,eaşi factură, păstrate în colecţia Liceului „Emanuil Gojdu" din
Oradea 13 •

8. Margine (comuna Suplacul de

Barcău)

De pe teritoriul localităţii provin fragmente ceramice aparţinînd
epocii neolitice, colectate de prof. Marin Puşcaş. Materialele se pă
strează în colecţia Institutului Pedagogic Oradea 14

9. Mihai Bravu (comuna Diosig)
De pe teritoriul sat Mihai Bravu provin cîteva fragmente ceramic0
decorate cu butoni simpli, în formă de „cioc de pasăre" aparţinînd
epocii neolitice.
Materialele se păstrează în colecţia Institutului p·eaagogic Oradea.1.,

10. Meziad (comuna Remetea)
Din peştera de la Meziad, provin fragmente ceramice neolitice
dintre care unele pictate, colectate, de Sever Dumitraşcu, din casetele
trasate cu ocazia unor cercetări speologice.
Materi,alele se păstrează în colecţia Institutului Pedagogic Oradea16.

11. Oradea
- Pe teritoriul oraşului Oradea şi in împrejurimi descoperirile
arheologice aparţinînd epocii neolitice sint deosebit de numeroase. Le
vom trata in continuare în ordinea alfabetică a locului descoperirii:
13 Informaţie
14 Informaţie
15

111

Sever
Sever

Dumitraşcu şi
Dumitraşcu.

Titus

Roşu.

Idem.
Idem.
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a) Cariera de nisip a fabricii „Delta". Cu ocazia extragerii nisipului
din cariera situată pe şoseaua Oradca-Sînmartin, in gropile săpate
aici au fost sesizate mai multe locuinţe de suprafaţă, colcctînclu-se un
bogat material ceramic aparţinînd epocii neolitice. Muncitorii relatează
că s-ar fi descopc-rit şi o mică brăţară de aur care s-a pierdut.
Materialul se păstrează în colecţia Institutului Pedagogic - Oradea 17 •
b) in perimetrul cimitirului Rulikowschi, situat în partea ele sudvest a oraşului au fost descoperite fragmente ceramice, aparţinînd
epocii neolitice. Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Ţării
Crişurilor Oradea.
a fost descoperită
printr-un strat ele
cultură din care co·boară mai multe locuinţe. Ceramica, foarte abundentă, este în parte pictată. Materialele se păstrează în colecţia Institutului Pedagogic Oradea.
c)

şi

loşia

-

cercetată

în cartierul
o aşezare

Bibliografie: Sever
perită

Ia Oradea -

Ioşia

-

neolitică

pe malul Petei reprezentată

Dumitraşcu,

loşia,

Doina Ignat, Ceramica

Nicolae Tăutu: Ceramica
Crisia, Oradea, 1972, p. 47-53

neolitică

pictată

neolitică pictată de pe Valea Crişului Repede

desco-

(sub tip1ir).

d) Parcul Petoii: Cu ocazia executării unor lucrări de canalizare, pe
pe fosta terasă a „Văii Parisului" azi dispărută, datorită construcţiilor
moderne a fost descoperită o aşezare aparţinînd epocii neolitice. Materialul ceramic colectat de aici se păstrează în colecţia Liceului Ernanoil Gojdu - Oradea 18 •
e) Salca. în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea se păs
de la începutul secolului nostru un material neolitic deosebit de interesant, provenit din descoperiri întîmplătoare, din cartierul Salca. Din punct de vedere geografic, platoul Salca reprezintă
terasa inferioară a Crişului Repede, care şi-a strămutat albia cu
cca. 800 metri.
Importanţa deosebită a materialelor arheologice provenite de aici
a determinat efectuarea unor săpături arheologice în mai multe
puncte.
ln anul 1959 Institutul de Istorie Cluj în colaborare cu Muzeul din
Oradea execută un soridaj pe locul fostei fabrici de cărămizi „Guttman"19.
trează încă

17
18
19

Idem.
Idem.
Din partea Institutului de Istorie Cluj au participat: M. Macrea şi Mircea
Rusu iar din partea Muzeului Oradea: V. Spoială, L. Galamb, N. Chidioşan ~i
I. Ordntlich.
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In anul 1960 cercetările sînt continuate de M. Rusu (Cluj) şi N. Chi(Oradea) în punctul „Gheţărie", iar în anii 1961-1962 de
N. Chidioşan şi I. Ordentlich, tot pe locul fostei fabrici de cărmizi 20 •
Materialele neolitice provenite cffii săpăturile .arheologice de la
Salca - păstrate în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor - Oradea au
suscitat un interes deosebit din partea specialiştilor contribuind la
cunoaşterea unor aspecte n•oi ale neoliticului din Nord-Vestul României.
dioşan

Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 198 nr. 88.
Mircea Rusu, V. Spoială, L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Oradea-Sa/ca
Materiale şi Cercetări arheologice, voi. VIII. p. 159-163.
Nicolae Vlassa, Contribuţii la, problema racordării cronologiei relative a neoliticului Transilvaniei la cronologia absolută a Orientului Apropiat, Apulum, IX. 1971
p. 30.
Mircea Rusu, Cultura Tisa, Banalica, I. Reşita, 1971 p. 79-81.
Eugen
neolitică

Comşa

din

-

Crişana,

Zoltan

Nanaşi:

Dale privitoare la ceramica

pictată

din epoca

SCIV, 1, 1972, p. 15.

f) Seleuş. In cartierul Seleuş, cu ocazia lucrărilor de drenare a
albiei unui canal au fost descoperite resturi de locuinţe, cu mult chirpic şi ceramică aparţinînd epocii neolitice.
Materialele se păstrează în colecţia Institutului Pedagogic - Oradea21.
12.

Peştlş

(localitate

componentă

a

oraşului Aleşd)

In rpeştera denumită de localnici „Piatra Jurcoaiei ", cercetările
întreprinse în anul 1970 au dus la descoperirea unei locuiri neolitice,
cu două nivele, dintre care unul cu ceramică pictată.
A fost descoperit de asemenea un mormînt de copil, în vîrstă de
rea. 6-8 ani, înmormîntat în poziţie chircită, aYînd ca inYentar două
vase - dintre care unul păstrat fragmentar - şi o sulă de os. Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor - Oradea.
Bibliografie: Doina Ignat,
(sub tipar);

Contribuţii la cunoaşterea neoliticului în Bihor,

Acta MN,

Doina Ignat, Ceramica neolitică pictată de pc Valea Crişului Repede (sub tiparl.
20 Informaţie
21

N. Chidioşan căruia îi mulţumim şi pe această cale.
Informatie Sever Dumitraşcu.
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Răbăgani

13. Comuna

In apropierea izvoarelor termale, pe terasa mijlocie a luncii, a fost
o aşezare neolitică, avînd ·un singur nivel de locuire. Au
fost descoperite numeroase fragmente ceramice, unelte din piatră,
toporaşe de tip „calapod" 22 •

cercetată

14. Ripa (comuna Tinca)
Săpăturile întreprinse de Se.-er Dumitraşcu în anul 1970 în punctul
„Dealul· Morii" au dus la descoperirea unei aşezări neolitice, cu un
bogat material ceramic.
Materialul se păstrează în colecţia Institutului Pedagogic Oradea.

Bibliografie: Sever
Săpăturile

(II) ţifice

istoric -

Dumitraşcu,

Cercetări

arheologice de la Tinca -

Ştiinţe

15. Comuna

Sociale -

Pedagogie -

arheologice în depresiunea Holodului
Ripa, Jud. Bihor în vol. Lucrări ştiin

Institutul Pedagogic Oradea, 1972 p. 50.

Săcuieni

ln hotarul comunei, la locul numit „Horo", în bazinul Erului, Muzeul Ţării Crişurilor în colaborare cu Muzeul de Istorie Săcuieni, u
executat în anul 1965 un sondaj arheologic pentru salvarea materialului neolitic, periclitat datorită exploatărllor de nis.ip care se făceau
aici. Săpăturile au continuat în 1966 conduse de N. Chidioşan.
A fost descoperit astfel un nivel de locuire neolitic, cu un material deosebit de bogat, cu ceramică pictată, un mormînd de copil şi
două locuinţe 23 ,

Materialul se păstrează în
zeul de Istorie Săcuieni.

colecţia

Muzeului

Ţării Crişurilor şi

Mu-

Bibliografie: Eugen Comşa şi Zoltan Nanasi: Mormîntul neolitic descoperit la .
în SCIV, 4, 1971, p. 633-636.
Eugen Comşa şi Zoltan Nanaşi: Dale privitoare la ceramica pictată din epoca
neolitică din Crişana, în SCIV, 1, 1972, p. 3-18.
Săcuieni

Tot în hotarul comunei Săcuieni, în punctul „Szik" a fost depistată o altă aşezare aparţinînd epocii neolitice. Materialul se păstrează
în colecţia Muzeului de Istorie Săcuieni 24 •
22

tru

Sondajul a fost executat de Ivan Ordentlich căruia îi aducem mulţumiri pen-

informaţiile furnizate.
21 Informaţia N. Chidioşan.
2~ Informaţia Nanâsi Zoltan.
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16. Salonta
Intre ora~ul Salonta şi satul Mărţihaza la nord-vest de Salonta,
au fost executate săpături arheologice în anul 1972, fiind descoperit
cu acest prilej un strat arheologic aparţinînd epocii neolitice, o locuinţă bordei şi o groapă.
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
Oradea 25 •

17. Comuna

Sălacea

In hotarul comunei, în punctele Varbocz 26 şi Vardomb au fost descoperite fragmente ceramice neolitice.
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului de Istorie Săcuieni
şi respectiv Muzeul Ţării Crişurilor.
Bibliografie: M. Roşka, Repertorium ... ,
Eugen Comşa, K voprosu o periodizaţii
Rumînscoi Narodnoi Respublichi, Dacia, N.S.
Mircea Rusu, ,,Cultura Tisa" în Banatica

18. Sînicolaul de

Beiuş

(comuna

p. 252 nr. 9.
neoliticeschih cultur na severnozapadc
1963, p. 478.
I, 1971, p. 80.

Şoimi)

Cu ocazia săpăturilor arheologice întreprinse de Muzeul Ţării Criîn anul 19'12, în colaborare cu Radu Popa de la Institutul de
Arheologice al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din Bucureşti,
pe platoul „Boţocana" pe malul Crişului Negru, sub nivelul de locuire
feudal a fost surprins un nivel aparţitînd epocii neolitice. Stratul de
cultură a fost deranjat de construcţiile şi gropile de mormînt feudale.
Au fost descoperite fragmente ceramice, puternic corodate, fragmente
de lame şi aşchii de silex şi obsidiană, precum şi o dăltiţă din gresie
şurilor

şlefuită.

Bibliografie: Doina Ignat:

Cercetări

neolitice în Bihor (sub tipar)

19. Sinlcolaul de Munte (comuna

Săcuieni)

Pe locul numit „Marginea măturii" (Seprooldal) au fost descoperite
fragmente ceramice de factură grosolană, aparţinind epocii neolitice.
25 Săpăturile au fost
20 Informaţie Nanăsi

executate de N. Chidioşan.
Zoltan.
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Materialele se
cuic,ni27.
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în

colecţia
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Muzeului de Istorie -

Să

20. Sîniob (comuna Ciuhoi)
Pe teritoriul sat. Sîniob, în locul numit „Kolyiut" au fost descoperite, fragmente ceramice neolitice şi nuclee mari de obsidiană.
Materialele se păstrează în Muzeul de Istorie Săcuieni 28 .
Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 266, nr. 143.

21. Comuna Sîntandrei
ln hotarul comunei suburbane Sîntandrei, la cca. 4 km vest de oraşul

Oradea, pe malul drept al

Crişului

Repede a fost

descoperită

o

intinsă aşezare neolitică.

Materialul ceramic, în parte pictat, provenit din această. aşezare
se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor încă de la începutul
secolului nostru, iar cel colectat în ultimii ani în colecţia Şcolii generale Sîntandrei. Deşi materialele nu au fost publicate, ele au intrat
în circuitul de specialitate, formînd obiectul unor numeroase referiri.
Dumtiraşcu N.
Descoperiri arheologice 1n hotarul comunei suburbane S1ntandrei, în voi. Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România în Bihor, 1918-1968, Oradea 1969, p. 11.
M. Rusu, Cultura Tisa, în Banalica I, 1971, p. 79.

Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 41, nr. 117. Sever

Tăutu,

22. Suplacul de

Barcău

Pe locul numit „Kore" - reprezentînd de fapt terasa inferioară a
au fost descoperite numeroase fragmente ceramice şi unelte
din piatră şlefuită, aparţinînd epocii neolitice.
Materialul se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
Oradea.

Barcăului,

23. Comuna

Şimian

Pe teritoriul comunei (str. Kis nr. 98) a fost descoperită o aşezare
Materialul ceramic şi litio colectat de aici de Dr. Anclrâssy

neolitică.
21
2H

Idem.
Idem.
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Erno de la Valea lui Mihai se
Oradea.

păstrează

10

în

colecţia

Muzeului

Ţării

Crişurilor

Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 82, nr. 18. Mircea Rusu: Cultura Ti5a
,,Banatica" I. 1971, p. 80.

Pe locul numit „groapa de lut" au fost de5coperite de asl'monoa
fragmente ceramice neolitice, păstrate în colecţia Muzeului de Istorie - Săcuieni 29 •

24. Comuna Tarcea

în hotarul comunei (via lui Frâ.ter Bela) au fost d0-,copcrite fragmente ceramice, suporturi de vase, dăltiţe şi topoare din piatră, aparţinînd epocii neolitice.
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişuri lor
Oradea.
Bibliografie: M.
Banatica I, p. 81.

Roşka,

Repertorium ... , p. 82 nr. 23. M. Rusu, Cu/I ura T is,1.

Tot de pe teritoriul comunei Tarcea provin unele fragmente ce>ramice neolitice pictate, păstrate în colecţia Muzeului de Istoric Să
cuieni30.

25.

Văşad

(comuna

Curtuiuşeni)

De pe terasa mijlocie a Văii Erului, din punctul „Cartierul Ţigani lor" au fost colectate de către Andrâ.ssy Erno materiale ceramice şi
litice, aparţinînd epocii neolitice.
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
Oradea.

26. Comuna Vadu

Crişului

Peşterile din defileul Crişului Repede situate între localităţile
Crişului şi Şuncuiuş, sînt cunoscute în literatura de specialitate,

cum
20
30

urmează:

Idem.
Idem.
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a). Peştera Devenţ. În anul 1913 speologul Kormos Tivadar execut'§.
aici săpături paleontologice, continuate în anul 1915, menţionînd descoperirea unor fragmente ceramice neolitice, topoare din piatră,
dăltiţe.

Tot din peştera Devenţ provin şi fragmentele ceramice pictate publicate de Nicolae Vlassa.
O parte din materiale se păstrează în Muzeul de Istorie al Transilvaniei Cluj.
Bibliografie: Kormos Tivadar, Barlangkutatas, III Budapesta 1915, fasc. 3~4,
p. 153-163. Ion Nestor, Der Stand der Vorgeschischts-forschung in Rumanien, p. 51.
Marton Roska, Repertorium ... , p. 237, nr. 31. Nicolae Vlassa, O contribuţie la problema legăturilor cu/lurii Tisa cu alte culturi neolitice din Transilvania, în SC/V. 1,
1961, p. 17-23.

b) . .,Peştera cu
ceramice neolitice,
gie - Cluj.

apă". Din această peşteră provin unele fragmente
păstrate în parte în colecţia Muzeului de Arheolo-

Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 237 nr. 31. Nicolae Vlassa, Op. cit.
SCIV. 1, 1961, p. 19.

de noi cu nr. 2. situată sub peştera Devenţului,
efectuate în anii 1971-1972 31 au dus la descoperirea unui
interesant material ceramic neolitic pictat.
c). 1n

peştera notată

săpăturile

Bibliografie: Doina Ignat, Ceramica
(sub tipar).

neolitică pictată de pe Valea Crişului Repede

27. Valea lui Mihai
Pe teritoriul comunei Valea lui Mihai, descoperirile arheologice
epocii neolitice sînt relativ numeroase. Materialele colectate în majoritate de Dr. Andrassy Erno provin din punctele: ,,Sarga
făldes godor"' ,,Oj Sarga făldes godor" „Forras Kut" „Piaţa Arpad".
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
Oradea şi Muzeul de Istorie Săcuieni.

aparţinînd

I

I

Bibliografie: M. Roska, Repertorium ... , p. 81, nr. 14. Eugen Comsa, K. voprosu .. ,
Dacia N.S. VIII. 1963, p. 478,
31 Săpăturile

au fost executate de Tiberiu Jurcsak şi Doina Ignat.

2 - Crtsla
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Acta arch. Carpatica I. 2. 1959.

Mircea Rusu, Op. cit. Banatica I. 1971 p. 81.

Analizînd amplasarea geografică a descoperirilor de epocă neolidin Bihor, în stadiul actual al cercetărilor, constatăm că ele sînt
dispuse pc cursurile rîurilor (Crişul Negru, Crişul Repede, Barcău,
Valea Erului) cuprinzînd în general întregul teritoriu.
Densitatea mai mare a aşezărilor pe Valea Erului poate fi explicam
în parte şi prin cercetările de teren mai intense efectuate aici.
Discutînd problema pătrunderii purtătorilor culturilor neolitice în
Transilvania 32 Nicolae Vlassa indica drept căi principale Valea Crişului Repede şi Valea Mureşului, iar drept căi secundare văile Barcăului şi Erului, la care am mat adăuga noi şi Valea Crişului Negru.
Aşezările sînt în mare majoritate deschise,
pe terasele rîurilor.
Sînt folosite însă şi peşterile (Dîrnbul Colibii - corn. Cîrnpani, pe
V. Crişului Negru) peşterile din defileul Crişului Repede între Vadu
Crişului şi Şuncuiuş). Ele sînt de asemenea prezente atît în zona de
cîrnpie cit şi în cea deluroasă.
Dintre aşezările cercetate sistematic pînă acum, cea de la Orarlea-Salca este cea mai complexă, avînd mai multe nivele de locuire,
locuinţe bordei, dar şi de suprafaţă 33 •
1n peştera de la Peştiş au fost surprinse de asemenea două nivele
de locuire, în timp ce în celelalte cazuri (Salonta, Oradea-loşia, Răbă9ani, Ripa, Săcuieni) aşezările comportă un singur nivel, locuinţele
fiind de tip bordei. Din punct de vedere cultural, au fost documentate
pînă în prezent cultura Criş 34 (Dîrnbul Colibii comuna Cîrnpani. Să
lacea, Valea lui Mihai şi Rîpa) şi cultura Tisa a:::easta din urmă în
mai multe faze ale dezvoltării sale 35 •
·
Ne propunem să discuta,n în continuare cîteva probleme în legă
de dezvoltare a culturii Tisa în Bihor,
tură cu cea de-a doua fază descoperirile aparţinînd acesteia fiind cercetate mai temeinic şi oferind certe situaţii stratigrafice şi tipologice.
tică

32

Nicolae Vlassa, op. cit. SCIV. 1, 1961, p. 21.

33 Informaţie N. Chidioşan.
31, Nicolae Vlassa, op. cit. SCJV.

Eugen
Sever
p.

so.

Comşa, op.
Dumitraşcu

1, 1961, p. 17.
cit. Dacia N.S. VIII. 1963, p. 478.
op. cit. Lucrări ştiinţifice, Institutul

Pedagogic

Oradea,

1972,

35 N. Vlassa op. cit. Apulum IX. 1971, p. 29-30.
M. Rusu, op. cit. Banatica, Reşita, 1971, p. 79 şi urm.
S. Dumitraşcu - N. Tăutu, op. cit. Crisia Oradea 1972.
Doina Ignat, Contribu\ii la cunoaşterea neoliticului în Bihor, Acta M. N. ('-Ub tipar).
Idem, Ceramica nC'olitidi pictată de pe Valea Crişului Repede (sub. tipar).
Idem, Cercetări arheologice în Bihor (sub tipar).

https://biblioteca-digitala.ro

Repertoriul descoperirilor neolitice din Dihor

13

19

In cca de-a doua fază de dezvoltare, cultura Tisa se fragmentează
de fapt în grupe mari zonale. Aşezările de pe Valea Crişului Repede
(Sîntandrei, Oradea-Salca, Oradea-loşia, Vadu Crişului, Peşti<;,) aparţin grupului Herpaly. Referindu-se la această
problemă, N. Vlassa
sugera ideea că „centrul de iradiere al grupului Hcrpaly parc a fi de
căutat în împrejurimile Oradici (marile aşezări de pe terasa „Gheţărie"
din cartierul Oradca-Salca şi multe alte descoperiri izolate din cuprinsul jud. Bihor 36 ."
Aria de răspîndire a grupului Herpaly se invecinează pe teritoriul
Ungariei, cu grupurile Gorsza spre sud, Csoszhalom spre vest, Bodrogzsadany spre nord-vest şi Szamosaly spre nord 37 • Ceramica pictată a
acestor grupuri se deosebeşte însă net de cea a grupului Herpaly.
Amintim acest lucru, luînd în discuţie materialele provenite din săpă
turile de la SăcuienP 8 , asupra cărora ne permitem să facem unele consideraţiuni.

Analizînd în totalitatea ei ceramica descoperită aici constatăm că
ea reprezintă de fapt un amestec cultural, o variantă locală a ceramicii Bi.ikk pictate, cu influenţe ale grupului Herpaly pictat şi Szamossay.
Argumentăm această afirmaţie
referindu-ne şi la ceramica Bi.ikk
nepictată pe care autorul nu o ia în discuţie - şi prin faptul că
se scapă din vedere că atît ceramica Bi.ikk cît şi cea a grupului Szamossahy era pictată după ardere, în timp ce la Săcuieni ceramica este
pictată înainte de ardere, procedeu care desigur ne îndreptăţeşte să-l
legăm de o influenţă Herpaly.
Cercetările viitoare în această zonă,
cu observaţii stratigrafice
clare vor permite, credem, elucidarea acestei probleme.
O altă grupă zonală a culturii Tisa, pe care credem util s-o amintim este grupa Gorzsa 30 în care se încadrează aşezarea de la Sînicolaul de Beiuş. Grupa Gorzsa poate fi paralelizată cu cea mai timpurie
fază Tisa III. (Tiszapolgar) precum şi cu faza A. a grupului Deszk
(una din primele faze prin care se manifestă cultura Tisa 111. 40 •
Această grupă nu a fost semnalată pînă în prezent pe teritoriul
jud. Bihor, ea rcprezentînd poate cea mai vestică pătrundere în Transilvania41.
30

N. Ylassa, op. cil. Apulum IX, p. 30.
Idem, ibidem, p. 30.
38 Eugen Comşa, Z. Nănăsi, op. cit. SC/V, 1, 1971, p. 633--637.
Idem, op. cil. SC/V. 4, 1972, p. 3-19.
30 Doina Ignat, Cercetări arheologice în Bihor (sub tipar)
1,o Ida Bognar Kutzian Das neolililrnm in Ungarn /\rheologia Austriaca, 40.
1966, p. 268.
" 1 Idem, vezi harta.
37
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Resume
Les decouvertes archeologiques appartenant a l'epoque neolitique dans la deparlament Bihor sont nombreuses et non pas manquees d'intcret. Mais elles n'ont
pas constitue jusqu' a present l'objet d'une attension part iculiere de la part des
specialisles.
Les fouilles aarcheologiques entreprises Ies dernieres annees ont eu consue but
principal la recherche de celte periode. (Vadu Crişului, Peştiş, Sinicolaul de Beiuş~
Pour faire connaitre ces decouvertes - dans le stade actuel des recherches nous
proposons l'elaborations de leur repertoire.
Les habitats datant de cette periode sont dans leur majorite ouverts, sur Ies
terasses des rivieres. On emploie egalement Ies grottes (,,Dîmbul Colibii"), Ies grottes
du defile de la reviere Crişul Repede entre Vadul Crişului et Şuncuiuş). Elles sont
frequentes aussi dans la zone des collines comme dans celle de la plaîne.
Au point de vue culturel on a ete documente jusqu'a present la culture Criş
(,,Dîmbul Colibii", Sălacea, Valea lui Mihai) et la culture Tisa le lonq de plusieurs
phases de developpement. Beaucoup de ces habitats appartiennent a la deuxieme
phase de developpement de la culture Tisa, le groupe Herpaly (Sîntandrei, OradeaSalca, Oradea-Ioşia, Vadu Crişului, Peştiş).
L' habitat de Săcuieni represent un melange culturel, une variante locale de la
t eramique Bi.ikk peinte avec des influences du groupe Herpaly et Szamosshay. Nous
l'affirmons tenent compte de la ceramique nonpeinte aussi qui y apparait, ainsi que
de la maniere d'execution de la peinture.
Un aulre grupe zonal de la culture Tisa, le groupe Gorzsa este signale pour la
premiere fois dans la region de Bihor, dans l'habitant de la Sînicolaul de Beiuş. 11
represente probablement la penetration la plus occidentale en Transilvanie de ce
groupe zonal.
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CERCET ARI ARHEOLOGICE PE TERITORIUL SATELOR
PETREU (JUD. BIHOR) ŞI ADY ENDRE (JUD. SATU MARE)
DE
MIHAI BLAJAN

Cîmpia roditoare a Crişanei, cunoscută în literatura de specialitate
prin numeroase descoperiri arheologice, a oferit vieţii omului condiţii
prielnice de locuire încă din timpul comunei primitive. Urme de aşe
zări din diferite epoci răsar la tot pasul, dovedind o continuitate neîntreruptă în desfăşurarea existenţei umane în aceste locuri.
Cu ocazia unor periegheze efectuate în împrejurimile Oradiei au
fost descoperite recent încă două puncte arheologice demne de semnalat.
I. Petreu (comuna Abrămuţ, jud. Bihor). In hotarul de sud al satului, cu prilejul lucrărilor iniţiate pentru instalarea unei sonde, în vara
anului 1972 au ieşit la iveală numeroase materiale preistorice 1 •
Materialul arheologic resfirat pe o suprafaţă de circa două hectare
C'stc relativ bogat şi aparţine epocii bronzului, fierului şi feudală
timpurie.
Stratul de cultură din epoca bronzului, surprins în profilul unui
sanţ, are grosimea de 0,30 m. Aflat sub solul actual. la adîncimea de
0,50 m, cuprinde urme de arsură şi cărbuni, bucăţi de chirpic cu resturi de pleavă şi impresiuni de nuiele şi fragmente ceramice. Ceramica modelată dintr-o pastă rudimentară, cu mult degresant în compoziţie este arsă încomplet, avînd culoare brună-cărămizie. Majoritatea fragmentelor sînt atipice. Dintre unelte menţionăm o lamă fragmentară denticulată, de formă trapezoidală în secţiune, bine retuşată
pc ambele margini (fig. 1, 1). Dimensiuni: lungimea 4,6 cm, lăţimea
1,3 cm, grosimea 0,5 cm.
Lame de silex sau obsidiană, similare ca
formă, s-au descoperit în aşezările neolitice de la Leţ (cultura Crişr\
Descoperirile mi-au fost semnalate de tatăl meu, Grigore Blăjan.
Eugenia Zaharia, Consideralions sur Je civilisalion de Criş a la Jumicre des
sondages CJe Lei, în Dacia, N. S., VI, 1962, p. 16, fig. 2, 10,
1

2
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Fig. 1. Petreu,
Lamă de
obsidiană;
2-3.
6-7. Fragmente ceramice din epoca

Fragmente ceramice hallştattiene;
(sec. XI -XIII).

feudală

Balta Sărată (cultura Vinca) 3, Cruşovu (cultura Vădastra)4, precum şi
în aşezarea de la Crivăţ ( epoca timpurie a bronzului) atribuită culturii Glina 111.5•
Nivelul următor aparţine epocii fierului, fiind ilustrat de fragmente
de vase modelate din pastă primitivă, cu pereţii groşi, de culoare cără
mizie. Unele cioburi sînt decorate cu proeminenţe de formă conică,
avînd la exterior un slip brun (fig. 1, 3). De asemenea amintim un
fragment dintr-o strachină hallstattiană din pastă neagră, lustruită, cu
marginea arcuită spre interior (fig. 1, 2). Străchinile de acest tip sînt
3 Liviu Groza, Aşezarea neolitică de la Balia Sărată, în Bana tic a, I, Reşita, I 971,
pl. IV, 9, 14.
,. Corneliu N. Mateescu, Săpături arheologice la Cruşovu, în Materiale şi Cercetări Arheologice, lll, 1957, p. 109, fig. 13, 2.
6 Al. Păunescu, Evoluţia unellelor şi armelor de piatrd cioplitd descoperite pe
teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 318, fig. 44, 7.
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caracteristice perioadei scitice (sec.
V-IV î.e.n), avînd analogii
la
Ciumbrud 6 şi Cipău 7 •
Din epoca Latene provin fragmente de vase de factură celtică, cu
pasta fină, de culoare castanie, luc
·ate la roată (fig. 1, 5), unul dintre
cioburi fiind ornamentat cu linii ori
zontale (fig. 1, 4).
Fig. 2 - Ady Endre. Topor de piatră.
Numeroase materiale ceramice,
printre care menţionăm un fragment de vas din pastă cărămizie, ornat cu linii orizontale (fig. 1, 6) şi
o margine provenită dintr-o căldare de lut decorată sub buză cu o
linie în zig-zag (fig. 1, 7), aparţin unei aşezări din epoca feudală timpurie (sec. XI-XIII).
Descoperirile arheologice semnalate pledează pentru o locuire intensă în epoca metalelor a hotarului de sud al satului Petreu. Aşezarea
feudală, atestată arheologic în sec. XI-XIII, apare pentru prima dată
menţionată într-un document de la 1215 cu numele „villa Petri", sat
în comitatul Solnocul de Mijloc 8 , urmată de o nouă atestare la 1229 9 •
Devenit moşie a mănăstirii din Egged, localitate situată în apropiere
de Secueni 10 , la 28 mai 1270 capitlul bisericii din Oradea dă satul
Petreu (villa Petury) comiţilor Luca, Petru şi Laurenţiu pentru „ocrotirea moşiilor mănăstirii" amintite 11 • Documentele din secolele urmă
toare fac dese referiri la situaţia economică şi socială a satului Petreu.
II. Ady Endre (comuna Căuaş, jud. Satu Mare). In hotarul estic
al satului, săpîndu-se un canal de irigaţie, s-au scos la lumină resturi
arheologice (urme de locuinţe, fragmente ceramice şi unelte litice)
caracteristice epocii bronzului timpuriu.
Dintre piesele salvate de
Gr. Blăjan amintim cîteva fragmente ceramice atipice şi un toporciocan de piatră şlefuită lucrat din granit bazaltic verde-gri (fig. 2).
Unealta, cu secţiunea transversală plan-convexă · şi rectangular-trapezoidală în secţiune longitudinală, are orificiul de înmănuşare deplasat
spre muchie Braţul-ciocan, lung de 2,2 cm, se distinge printr-o muchie plată, prezentînd urme dese de lovire în urma întrebuinţării în6 Şt. Ferenczi, Cimitirul „scilic" de Ia Ciumbrud (Partea I), în Acta Musei Napocensis, II, 1965, p. 94, fig. 11, 4; Idem, în Acta Musei Napocensis, IV, (Partea
a III-a), 1967, p. 26-29.
7 N. Vlassa, O contribuţie Ja problema epocii scilice în Transilvania: Cimitirul
de la Cipău-,,Gară", în Apulum, IV, 1961, p. 25, fig. 5. l; p. 27, fig. 6/111, 1 şi
IV, 6/IV, 66.
8
Documente privind istoria României, C, veacurile XI, XII şi XIII, Bucureşti,
1951, voi. I, p. 73, nota 11.
9 Op. cit., p. 97; Suciu Coriolan, Dic/ionar istoric al localităţilor din Transilvania, voi. II, Bucureşti, 1967, p. 39.
10
Documente ... , C, II, 1952, p. 130, nr. 123, nota 2.
11 Op. cit., nota 6; Suciu Coriolan, Joc. cit.
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delungate. Braţul-tăiş de 5,4 cm are tăişul arcuit, cu semne de utilizare. Dimensiuni: lungimea 9,4 cm, lăţimea muchiei 3,7 cm, diametrul
orificiului 1,8 cm.
Toporul datează din faza timpurie a bronzului, avînd analogii la
Bistriţa 12 şi în cultura Schneckenberg 13 •
Prezentarea sumară a materialelor arheologice semnalate cu ocazia
unor periegheze informative duce la concluzia că localităţile menţio
nate au fost locuite în timpul comunei primitive, descoperirile fiinct
totodată un indiciu în vederea întreprinderii de cercetări sistematicepentru depistarea de noi aşezări preistorice.

ARCHĂOLOGISCHE FORSCHUNGEN AUF DEM GEBIET DER GEMEINDEN

PETREU (KREIS BIHOR) UND ADY ENDRE (KREIS SATU MARE
Zusammenlassung

Gelandebegehungen aus dem Jahre 1972, sUdlich der Gemeinde Petreu, Kreis
Bihor, ergaben archaologische Funde aus der Bronzezeit (Taf. 1, I), aus der Hallstattzeit (Taf. 1,2-3), der Latenezeit (Taf. 1,4--5) und dem Mittelalter (Taf. 1,6--7). Reste
ciner Ansiedlung aus der frtihen Bronzezeit tanden sich auch aut dem Gebiet des
Dorfes Ady Endre, Kreis Satu Mare (Taf. 2). Diese Funde konnten Hinweise bieten
um von weitere vorgeschichtliche Ansiedlungen zu ermitteln.

Tatei 1. Petreu, - 1, Klinge aus Obsidian; 2-3, Keramik. Fragmente aus der
Halstattzeit; 4-5, Gafafischerben aus der Latenezeit; 6--7, Keramik Fragmente aus
dem Mittelalter (XI-XIII. Jahrhundert).
Tatei 2. Ady Endre, - Steinbeil.

12 Şt. Dănilă, Aşezdri vechi descoperite ]n
şi Cercetări Arheologice, IX, 1971, p. 434, fig. 4.
13 A. Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov,

jud.

Bislrita-Ndsăud,

1941, pi. XXXV, 3.
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în Materiale

DESCOPERIRI ÎN NECROPOLA CELTICA DE LA CURTUIŞENI
DE
Z. NANASI

Localitatea Curtuişeni este situată în nordul judeţului Bihor, ca
parte din zona Cîmpiei Nir-Valea lui Mihai, caracterizată în general.
printr-un teren nisipos, cu dune de nisip mişcate şi transformate de
vînturi1.
La nord-vest de comuna Curtuişeni se află o zonă cu su praf aţa
neuniformă, numită „Livada" (Ligetdomb), din care face parte şi „Dealul Cărămidăriei" (Egetohegy) 2 , cunoscut foarte bine de specialişti,
pentru descoperirile din aeneolitic, epoca de bronz 3 , hallstatt 4 şi pentru materialele celtice descoperite din întîmplare 5 , şi prin săpăturile
Muzeului Ţării Crişurilor din anul 19686 •
înainte de exploatarea nisipului pentru construcţii, Dealul Cărămi
dăriei se întindea pe o suprafaţă de 2,30-2,50 ha, cu bază în formâ
semicirculară spre sud-vest, iar la mijloc, spre nord-est uşor concavă.
Astăzi, din cauza exploatării intensificate s-a păstrat doar 1/3, trecută
<le înălţimea maximă a dealului, din porţiunea spre nord-est.
Z. Benedek, Dunele din regiunea Carei-Valea lui Mihai şi Jimonilizarea lor,
p. 51-61.
Cluj, 1942, p. 82. Autorul face
confuzie între 11 Ligetdomb" şi „Dealul Cărămidăriei".
3 M. Roska, op. cil., p. 82; T. Bader, Cultura Suciu de Sus 1n Nord-vestul României, SCIV, 23, 1972, 4, p. 512; Inventarul Muzeului Ţării Crişurilor şi Muzeului
de istorie din Săcueni.
'• L. Nanasi, Mormlnte hallstatliene t1rzii de la Curtuişeni, Studii şi Comunicări,
Satu-Mare, 1969, p. 85----88; Inventarul Muzeului, Ţării Crişurilor şi Muzeul de istorie din Săcueni.
5 M. Roska. op. cit., p. 81-82; I. H. Crişan Z. Milea, Descoperiri celtice de
la Papiu-llarian, Acta MN, Cluj, VII, 1970, p. 70-71; Vlad Zirra, Un cimitir celtic
1n Nord-Vestul României, Baia-Mare, 1967; Vlad Zirra, Beitrăge zur Kenntnis der
keltischen Latene in Rumiinien, Dacia, XV, 1971, p. 171--238; Vlad Zirra, Stand der
Forschung der kellischen Spătlatenezeit in Rumiinien, AR, XXIII/5, 1971, p. 529-547;
M. Roşka, Sepulture cellique ci char de Erkortvelyes, Kozlemenyek, II, Cluj,
p. 81-84.
8 Săpături inedite
1

Comunicări de geografie, Vol. III, Bucureşti, 1969,
2 M. Roska, Erdely regeszeli Repertoriuma, I,
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1n urma descoperirilor de pma acum, nu s-a putut stabili nici-un
sistem de înmormîntare, doar cu unele excepţii, se poate presupune
că mormintele de incineraţie în urnă, s-au în groape, au fost mai numeroase în porţiunea sud-vestică.
In inventarul Muzeului de istorie din Săcueni cu provenienţă de
la Curtuişeni, sînt cunoscute în total 6 morminte celtice, din care 5
descoperite în 1967-1968, iar unul în cursul anului 1972 7 • în afara de
aceste morminte, mai provin de la Curtuişeni, materiale celtice din
de_,scoperiri întîmplătoare, fără însemnări asupra condiţiilor de descoperire, unele ajunse în Muzeul din Săcuieni printre materialele Muzeului din Valea lui Mihai.

DESCRIEREA MORMINTELOR

A. Morminte de

incineraţie

M. 1/1967. S-a descoperit la marginea porţiunii sud-vestice, la adîncimea de 2,20 m pe stratul colorat de limonit. Forma fundului gropii
neprecizat, fără orientarea precizată. Oasele calcinate au fost depuse
în pachet în apropierea oaselor de ofrandă.
I. In apropierea pachetului funerar se afla un castronaş bitronconic, de culoare cafenie avînd pîntecele arcuit, la baza gîtului inel
adîncit, buza inelată, fund plat. (PI. 11/5).
II. La marginea pachetului de oase calcinate spre castronaşul bitronconic se aflau două fibule de bronz identice, cu piciorul încolăcit în
trei opturi aşezate oblic pe axul piciorului, care este prins la arc cu
trei spire. Capul este format din patru spire, iar coarda este petrecută
sub arc. (PI. IV/4,5).
lll. Lingă cele două fibule de bronz s-a găsit o brăţară de bronz
cu cinci discuri, faţa spre mijloc uşor concavă. Una este mai mare.
Două segmente formează partea detaşabilă prevăzută cu limbi de fixare. Perforaţia din centrul discurilor şi adînciturile cu niturile de fier
dintre segmentele fixe, fac impresia că brăţara a fost împodobită cu
plăci ornamentale de oase, sau de sticle colorate, care sau distrus
prin foc (PI. V/3).
IV. între oasele calcinate,l.n pachet se aflau două brăţări de bronz
cu patru semiove, cu cite o semisferă detaşabilă, prevăzute cu balama
şi limbă de fixare. (PI. V/1,2).
V. în pachetul funerar, între oasele calcinate, era o limbă de curea
clin fier arcuit, în formă de suliţă, cu aplice decorative din bronz; în
7
Meritul deosebit pentru snlvaren acestor morminte şi pentru
pretioase le are prof. Bodogai A. şi înv. Radvănyi M. din localitate.
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apropierea vîrfului limbii avînd o formă de şea, între limba şi manşon
un fragment cu trei butonaşe şi crestături în relief la cele două capete, iar la capătul manşonului are două crestături în relief. Capătul
manşonului este perforat pentru prinderea la curca. (PI. VI/2).
VI. Tot în pachet s-a găsit o brăţară de bronz cu proeminenţe plastice, formată din şase scmiove plastice cu butoane şi cu decor incizat, din care s-a păstrat numai patru segmente, restul fiind distruse la
incinerarea mortului. Segmentele sînt despărţite printr-o crestătură.
transversală, pe un segment aflîndu-se locul de fixare pentru partea
detaşabilă. (PI. V/7).
VII. în pachet s-a aflat şi o fibulă de fier trecută prin foc, avîncl
arcul împodobit cu trei butoane sferice, piciorul prins de arc prevă
zut şi el cu un buton sferic, iar capul este format din patru spire,
coarda aşezată în faţă. (PI. IV/1).
VIII. Spre marginea osemintelor era o zăbală de fier, formată din
două bare terminate în cîte un belciug, în centru una este introdusă
în cealaltă. In belciugele exterioare sînt prinse cele două verigi, una
mai mare, cu secţiunea circulară, cealaltă mai mică, păstrată fragmentar, avînd secţiunea patrulaterală. (Pl. VII/6).
M. 2/1968. S-a descoperit în porţiunea nord-vestică, la stînga de
marginea drumului, care trece dealul către vie. Adîncimea gropii a fost
de 0,40-0,60 m, oasele calcinate într-o parte se aflau în urnă. Din
inventarul mortului face parte un ·vas piriform, o strachină şi un vas.
cultic, în formă de cizmă 8 •
M. 4/1968. La marginea sud-vestică a dealului s-a descoperit un mormînt incinerat în urnă. Adîncimea şi orientarea nu a fost precizată.
Oasele calcinate au fost depuse în urnă împreună cu inventarul, din
care face excepţie fibula de fier cu arc lung, care s-a găsit lîngă urnă
I. Urna este un vas mare de culoare cafenie, cu pereţii rotunjiţi,
pe umăr se află două inele adîncite, între care un brîu reliefat. Gîtul
este scurt cu inel în relief, buza este îngroşată şi răsfrîntă în afară.
Fundul prevăzut cu Standring în apropierea marginii. (PI. 1/4).
II. Centură de fier din lanţuri alcătuite din opturi. Ca parte ale
centurii, sînt două inele mai mari, una groasă cu secţiune circulară,
alta mai subţire cu capetele suprapuse pentru inel-cheutoare. Cu centura s-a găsit şi un bastonaş cu semitimpanon. (Pl. VI/5,7).
III. Fragmente de brăţară de bronz cu patru semiove.
IV. Fragment de cuţit, care a fost nerecuperabil.
V. Fibulă de fier cu arc lung, piciorul prins la arc şi decorat cu un
buton sferic, iar capul este format din patru spire, coarda aşezată în
faţă. (Pl. IV/6).
Toate piesele de metal sînt deformate, în parte distruse de foc.
Z. 1'<unuşi, Un mormînt cellic cu inventar deosebii descoperit Ia Curtuişcni,
şi Comunicări, Satu-Marc, Voi. III (în curs de aparitie); Vlad Zirra,
Bcitrăge zur .. ., fig. 13/3, p. 191.
8

în

Studii
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Amănunte

nu au fost precizate despre mormînt, doar atît
partea sud-vestică a dealului, în marginPa aberau împrăştiate lîngă cele trei vase. Obiectele de metal, cu excepţia fibulei de bronz, sînt trecute prin foc.
unele lipite la oasele calcinate. Inventarul mormîntului este următorul:
I. Vas mare (Linsenflasche) cu pereţii arcuiţi; fund plat, pe umăr
cu brîu inelar, pe gît în apropierea buzei inel reliefat, buza inelară
îngroşată. Exteriorul a fost grafitat cu multă grijă. (PI. I/1 ).
II. Castron bitronconic, de culoare cafenie-negricioasă, cu luciu
metalic. Are fund plat, pe umăr inel reliefat, buza inelară. (PI. II/2).
III. Castron de culoare castanie, fundul uşor concav cu marginoa
pronunţată şi cu Standring. Pe pîntece, între buză şi diametrul maxim,
sînt două linii circulare adîncite, iar pe umăr este ornamontat cu grup('
de stampile formate din cerculeţe concentrice, dispuse în grupe de
cîte trei cerculeţe. (PI. II/1).
IV. Limbă de curea arcuită din fier, la mijloc împodobită cu o
sferă,
iar în apropierea capătului manşonului, se găsPşte gaura de
fixare a curelei. (Pl. VI/1).
V. Două inele mari din fier cu secţiunea circulară, sînt trecut,,
prin foc, din care cauză s-au lipit de ele fragmente de oase umane şi
fragmente din piese de fier. (PI. VI/3,4).
VI. Fibulă de bronz, piciorul prevăzut cu o sferă turtită prinsă
la vîrful cozii cu semimanşon. Capul este format din şase spire, iar
coarda aşezată în faţă. (Pl. IV/2).
VII. Două fibule de fier unite şi lipite între ele. La ambele, picioarele sînt prinse de vîrful cozii, capetele cu şase spire, coarda în faţă.
(Pl. IV/3).
VIII. Fragment de fibulă de fier, capul este format din patru spire,
iar coarda aşezată în faţă.
IX. Brăţară tubulară cu decor mamelonat, executat din tablă de
bronz, în interior umplut cu o masă întărită. (PI. V/5).
X. Vîrf de lancea din fier, avînd vîrful mult prelungit cu nervură
mediană. Tubul de înmănuşare este rotund de formă conică. Pe lama
se observă urme de lemn (PI. VII/2).
M. 6/1972.

că a fost descoperit în
ruptă. Oasele calcinate

B. MORMINTE DE

INHUMAŢIE

M. 3/1968. Jn apropierea drumului spre nord-est s-a descoperit mormîntul, la o adîncime de 1,20 m. Fragmentele de oase umane erau
depuse pe fundul gropii orientate nord-vest. Ca inventar s-au găsit
următoarele:

I. In regiunea bazinului a fost aşezat un vas carafă de culoare
cafenie, avînd fund plat, gîtul zvelt şi prelungit. Vasul la baza gîtului
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este împodobit cu grupe de cerculeţe concentrice ştampilate în formă
de zig-zag, iar pe deasupra lui şi în apropierea buzei sînt brîuri reliefate. Buza inelară răsfrîntă în afară. (PI. I/2).
II. Strachină mare de culoare negricioasă, fundul uşor conca,·, pîntecele arcuit, are gît scurt cilindric, iar buza inelară şi răsfrîntă.
(Pl. III/1).
III. Castron de culoare cafenie, fund cu inel în relief, pîntecek'
bombat, gîtul aproape cilindric, buza rotunjită şi trasă în afară.
(Pl. II/4).
IV. Opaiţ lucrat cu mină în formă de ceaşcă, de culoare roşcată,
avînd fragmentul torţii aşezată sub buză. Pereţii sînt puţin oblici, gura
larg deschisă. (PI. III/4).
M. 5/1968. Condiţiile descoperirii nu se cunosc cu prec1z1e, doar
atît că fragmentele de oase umane şi piesele au fost împrăştiate iP
fundul gropii:
I. Vas ele culoare cafeniu-gălbui, pîntecelr bombat, pc umăr inel
reliefat, gît scurt cu brîu reliefat, buza este inelară şi răsfrîntă, mijlocul fundului cu un mic umbo. (PI. I/3).
II. Strachina de culoare cafenie, avîncl pereţii arcuiţi, buza răs·
frîntă înăuntru.
Sub buză arc inel adîncit, fundul uşor concav. (PI.
JII/5).
III. Foarfeca de fier cu minerul în formă de „U" continuate în două
lame egale şi suprapuse. (Pl. VII/1).
IV. Trei segmente dintr-o brăţară de bronz cu curea. Segmentele
sînt formate din cite două „S"-uri paralele dispuse în sens opus şi
prinse cu nituri la un interval de 0,6 cm în apropierea capătelor. (PI.
lV/7).
V. Brăţară de fier cu capăte nelipite, avînd secţiunea circulară.
(Pl. V/6).

C. MATERIALE CELTICE IZOLATE

în inventarul Muzeului de istorie din Săcueni sînt materiale celtice fără însemnări asupra descoperiri lor, cunoscîndu-se doar că sînt
provenite de la Curtuişeni, ca descoperiri întîmplătoare, unele ca piese
izolate 9 •
I. Vas carafă de culoare negricioasă, avînd fund plat, pîntecele
arcuit, diametrul maxim este mai jos de jumătatea vasului, gîtul zvelt
şi împodobit cu trei inele adîncite, iar buza răsfrîntă în afară. (Pl. I/5).
II. Strachină de culoare negricioase, pereţii arcuiţi, la diametrul
maxim se îndreaptă şi se termină cu buza larg deschisă inelată şi răso M. Roska, Erdely regeszeli ... , p. 80-81.
3 - Cr1sla
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frîntă

în afară. Fundul este concav pînă la jumătatea fundului, după
care este plat. (PI. IIl/6).
III. Castron mic de culoare cafenie, pîntecele bombat, gîtul uşor
zvelt, buza este inelară îngroşată, fundul concav. (PI. II/3).
IV. Căniţă bitronconică de culoare negricioasă, cu pereţii arcuiţi.
gît zvelt şi ornamentat cu brîu în relief, buza subţire şi răsfrîntă puţin
in afară, fundul este plat. Toarta văsciorului este aşezată între pîntecele şi terminaţia umerilor, ridicîndu-se pe deasupra buzei. (Pl. III/3).
V. Fragment de opaiţ avînd culoare negricioasă, ars foarte slab,
modelat cu mină. Are o formă ovală cu pîntecele bombat şi gît scurt
spart, fund plat. Exteriorul este afumat. (PI. 111/2).
VI. Brăţară de bronz cu patru semiove, identice cu cele din M. 1.
(Pl. V/4).
VII. Trei nasturi turtiţi, din tablă de bronz, avînd formă conică în
interiorul cu urme ale prinzătorului. Exteriorul cu patină verde 10•
(PI. VII/3-5)
VIII. Prinzător-cîrlig din bronz format dintr-o placă triunghiulară
pe un capăt prelungit şi îndoit în sus cu terminaţia unui cap de animal stilizat, iar celălalt capăt se termină printr-un inel plat. (PI. VI/8).
IX. Prinzător-cîrlig din bronz, trecut prin foc. Se deosebeşte de
Pxcmplarul antecedent cunoscut, placa triunghiulară _fiind decorată cu
patru cerculeţe imprimate iar reprezentarea capului animalier este mult
mai stilizată. La inelul de legătură a fost introdus capătul unui lanţ,
executat din sîrmă de bronz, avînd formă ovală. (Pl. VI/6).
Ambele exemplare erau piese dintr-o centură ornamentală 11 •

CONSIDERAŢII ŞI

DATAREA MATERIALULUI

Descoperirile din necropola celtică de la Curtuişeni s-au făcut cunoscute prin numeroasele publicaţii, în care materialele descoperite
s-au folosit pentru analogie, sau pentru îmbunătăţirea cronologiei Latene pe teritoriul nord-vestic al României1 2 • Majoritatea materialelor
celtice de la Curtuişeni provin din descoperiri întîmplătoare, unele cu
anumite precizări, altele fără însemnări sigure asupra situaţiei mormintelor, de unde rezultă în mod firesc, că constatările noastre deocamdată, au la bază cele şase morminte şi descoperirile izolate din
patrimoniul Muzeului de istorie din Săcueni. Nu avem scopul să analizăm în ansamblu şi să facem consideraţii generale asupra necropolei
celtice de la Curtuişeni, ci să încercăm sublinierea unor aspecte deo10
11
12

M. Roska, op. cil., p. 80.
I. H. Crişan - Z. Milea, op. cil., 70-71.
Vlad Zirra, Bcilriige zur .. ., fig. 8; Idem, Noi necropole celtice Jn nord-vestul
României, Studii şi Comunicdri, în Satu-Mare, li, 1972, fig. 12.
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sebite pentru fixarea locului pe care îl ocupă necropola celtică de la
în cadrul culturii Latene de pe teritoriul nord-vestic al României.
Din cele şase morminte 4 sînt de incineraţie (M. 1, 2, 4, 6) şi 2
morminte de inhumaţie (M. 3, 5), fără să fie deosebiri esenţiale în
inventarul mormintelor, nici în ceea ce priveşte datarea acestora.
a) Materialul ceramic are acelaşi aspect ca şi în alte necropole celtice, alcătuit din vase carafă, castroane, străchini şi altele. Dintre vasele carafă unele sînt grafitate (Pl. I/1), altele ornamentate cu grupe
de cerculeţe concentrice ştampilate (Pl. I/2), cu brîuri reliefate, sau
inele adîncite, în general sînt cu fund plat cu excepţia unui singur vas,
care are pe fund în mijloc un mic umbo (Pl. I/3). Vasele carafă au analogii apropiate cu cele de la Ciumeşti 13 , Sanislău 14 , Apahida 15 şi cu cele
de la Kosd, Gava, etc. din Ungaria. Vasele scunde de asemenea au
âcest caracter general cu cele de la Ciumeşti 16 , Sanislău 17 , sau Apahida18. Străchinile sînt de forme variate. Strachina mare (Pl.111/1) arc
analogie cu cca d2 la Apahida 19 , Ciumeşti 20 , Sanislău 21 . O formă ma~
puţin obişnuită o arc strachina cu buza trasă în interior, de tradiţie
hallstattiană. 1 Asemenea forme de străchini modelate la roată s-au descoperit între materiale hallstattene tîrzii, cultura locală dacică constituind fondul local la venirea celţilor. Forme similare sînt cunoscute la
Sanislău 22 , Cetatea de la Albeşti 23 , şi din alte locuri. Strachina fără
gît şi cu corp cilindric, cu buza îngroşată şi răsfrîntă în afară (Pl. 111/6),
cunoaşte analogii în descoperirile de la I Cepari2~. Căniţa bitronconică
lucrată la roată, cu toarta supraînălţată (Pl. III/3), este mai puţin cunoscută în necropolele celtice din 'România, fiind o formă de tradiţie
hallstattiană dacică, răspînditc între
materialele locale ale culturii
Szentes-Vekerzug. Este cunoscută o formă similară la Sanislău 25 . Ne-a
mai rămas I să punem în discuţie opaiţul de culoare roşcată, modelată
Curtuişeni

13

Idem, Un cimitir celtic ... , fig. 40/4.
Idem, Noi necropoJe cellice 1n Nord-Vestul României, Studii şi comunicări,
Satu-Mare, II, 1972, fig. 7/2, 4; pi. LIII/1.
15 I. H. Crişan, Necropola cellică de la Apahida, Acta MN, Cluj, VIII, 1971,
pi. IV/4.
10 Vlad Zirra, Un cimitir celtic ... , fig. 43/44.
17 Idem, Noi necropole celtice ..., fig. 8/1-3.
18 I. H. Crişan, op. cit., pi. IV/2, VIII/5, X/3.
19 Idem, pi. VI/1.
20 Vlad Zirra, Beitrci.ge zur .. ., fig. 8/37.
21 Idem, Noi necropole celtice ... , LIV/1.
22 Ioan Nemeti, Necropola hallstalliană de Ja
Sanislău, Studii şi Comunicări,
Satu-Mare, II, 1972, pi. XXXIX/4.
23 D. Berciu şi Em. Moscalu, Cetatea de la Albeşti, SCIV, 23, 1972, 4, fig. 3/1.
2" Vlad Zirra, Beitrci.ge zur .. ., fig. 18/25.
25 Ioan Nemeti, op. cit., pi. XXXVIII/?.
14
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cu mîna (Pl. 111/4), care are analogie în descoperirile de la Sanislău 20 •
Este posibil, că această formă, a constituit fondul hallstattian 'din care
a evoluat „ceaşca dacică", caracteristică Latene-ului tîrziu dacic.
b) Ustensile. Foarfeca de fier cunoaşte o largă răspîndire în tot
cursul Latene-ului mijlociu 27 , are analogii la Papiu-Ilarian 28 , Tărian 29 •
Forme similare cu zăbala de fier sînt mai puţin cunoscute, e'Ventual un
exemplar asemănător este cel de la Apahida 30 • Vîrful de lance cu manşon scurt
şi
cu vîrful lung are analogie la descoperirile de la
Apahida 31 , eventual cu cele de la Silvaş 32 şi Papiu-Ilarian 33 •
c) Podoabele au forme variate. Centuri de fier cu lanţuri în opturi
sînt cunoscute în complexul de la Ciumeşti din M. 36 3 4, iar bastonaşul
c·u semitimpanon în M.6, M.29 de la Ciumeşti 35 • 'Limbiile de curea din
fier în formă de suliţă sînt asemănătoare cu cele de la Ciumeşti din
:tvf.3 şi M.25 36 • Cei trei nasturi turtiţi din tablă de bronz descoperiţi h
Curtuişeni, nu au analogii. Brăţările de fier, sau de bronz sînt diferite.
Brăţara de bronz cu patru semiove are analogie cu cele descoperite la Valea lui Mihai 37 , Apahida:ia, şi Jucul de Sus 39 , iar 'pentru bră
ţara de bronz cu proeminenţe
plastice cunoaştem forme similare la
CiumC'şti 40 ,: sau din Ungaria la Kosd 41 • Pentru brăţara tubulară o analogie perfectă este cea de la Ciumeşti 42 , şi de la Sanislău din ·M.16 43 •
Este cu totul necunoscut la noi, tipul de brăţară' cu cinci discuri ornamentale (Pl. V/3). Se cunoaşte însă de la Fiad, din Ungaria, un·torques
de bronz, ornamentat cu trei discuri asemănători 44. Dintre podoabe· mai
fac parte şi doi prinzător-cîrligi din bronz, dintr-o centură ornamentală
cu capete zoomorfe '(Pl. VI/6, 8). Pentru ele cunoaştem analogii de la
Valea lui Mihai 45 , şi de la Papiu-Ilarian 46 • Fibulele de fier, sau d0
bronz, sînt tipuri bine cunoscute din perioada Latcne mijlociu, eventual
26
27

Idem, pl. XXXVII/7.

28

Idem, pi. 2/4.

I. H.
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Z. Milea, Descoperiri celtice .. ., p. 73.

2!l N. Chidioşan şi D. Ignat, Cimitirul celtic de la Tărian, SCI\', 23, 1972, 4,
fig. 2/1.
30 I. H. Crişan, Necropola cellică ... , pl. XIV /8.
3l[dem, pl. XV/11.
3 2 Vlad Zirra, op. cit., fig. 3/27.
33 I. H. Crişan Z. Milea, Descoperirile celtice ... , fig. 16/24.
3 " Vlarl Zirra, Un cimitir celtic ... , fig. 34.
35 Idem, fig. 34.
36 Idem, fig. 35.
37 Idem, Reilrăge zur .. ., fig. 15/12.
3R Idem, fig. 16 '7.
39 Idem, fig. 16/8.
,;o Idem, fig. 8/15.
" 1 M. Szabo, A kcltak nyomaban Magyarorszagon, Hereditas, fig. 38.
" 2 Vlad Zirra, op. cil., fig. 8/14.
1
.:i Idem, Noi necropole celtice ... , fig. 3/7.
,.,. M. Szabo, op. cit., fig. 14.
" 5 Vlad Zirra, Bcilrăge zur .. ., fig. 15/13.
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nerioada mai tîrzie. Tipuri similare ca fibulele de dimensiuni mari ca
butoane sferice pe arc şi pe picior, cu picioare prinse la vîrful cozii",
sînt cunoscute de la Ciumeşti 47 , Sanislău 48 , iar pentru exemplarul cu
mai multe butoane sferice pe arc, avem analogie la Cucuteni-Băiccni-rn.
Fibule de bronz cu opturi la vîrful piciorului, prezintă analogii cu cele
de la Ciumeşti 50 , şi de la Jutas 51 , din Ungania. O formă mai evoluată
este fibula de fier cu un buton sferic la vîrful piciorului (PI. IV/6), pen~
tru care o formă similară, doar fără buton sferic, este cunoscut de la
Szob 52 , din Ungaria.
Din tratarea I tipologică şi stilistică a materialelor provenite din
necropola celtică din Curtuişeni, rezultă următoarele:
1) Necropola celtică de la Curtuişeni face parte din cadrul uni tar
al Latene-ului mijlociu, cunoscut pc teritoriul nord-vestic al României,
subgrupa Carei-Nir 53 , în care se încadrează şi materialele celtice timpurii, sau mai tîrzii 54 •
2) In cazul necropolei celtice de la Curtuişeni, atît mormintele
incinerate, cit; şi cele înhumate, aparţine perioadei C 1-C 2 , deşi unele
piese s-ar putea să fie încadrate în perioada de sfîrşit a Latene-ului
B255 , sau începutul Latene-ului D 156 , însă cu mai :puţină siguranţă.
3) Materialele de tradiţie locală hallstattiană, din mormintele celtice
de la Curtuişeni, nu schimbă cu nimic încadrarea cronologică, ci
din contră, subliniază continuitatea şi simbioza elementului local hallstattian întîrziat cu Lateneul celto-dacic 57 , eventual într-o măsură oarecare, şi asimilarea etnicului celtic 58 • Pentru această asimilare pledează şi descoperirea mormintelor de războinici celţi, alături de mormintele dacice 59 •
~

Crişan Z. Milea, op. cit., fig. 1/a.
Vlad Zirra, op. cil., fig. 8/4, 5, 7, 9.
48 Vlad Zirra, Noi necropole ceJtice ... , fig. 3/2, 6.
49 Idem, Beitriige zur .. ., fig. 23/35.
50 Idem, fig. 8/6.
51 II. Hunyadi, Kelta.k a Ka.rpa.tmedenceben,
în Diss. Pann., II, 18, 1944, pl.
XXl/16.
52 Idem, pl. XXII/6.
53 Vlad Zirra, op. cit., p. 189-195.
5" Idem, fig. 8.
55 Idem, p. 191, cu privire la vasul celtic în formă de cismă din M. 2 de Io
Curtuişeni; Idem, Noi necropole celtice ... , p. 175 cu privire la materialul inedit
din inventarul Muzeului Tării Crişurilor provenite de la Curtuişeni din săpătur~
(1968).
~u Vlad Zirra, Beitriige zur ... , fig. 8/30; Idem, Stand der Forschung .. . , p. 540-542.
57 Ioan Nemeti, op. cit., p. 142-143.
58 M. Szab6, op. cil., p. 20, 30.
59 D. Berciu, Lumea celţilor, Editura Şliintifică, Bucureşti, 1970, p. 85.
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In concluzie: Mormintele celtice cunoscute de la Curtuişeni în general se încadrează. în perioada Latene-ului C 1-C 2 , respectiv sec. IIIII î.e.n., în linii mari fiind contemporane cu 'necropolele de la Ciumeşti,
Sanislău, Pişcolt 60 şi Apahida.
Cercetările :viitoare
şi prelucrarea
mormintelor celtice, de 1a
Curtuişeni,
din patrimoniul Muzeului Ţării Crişurilor, vor lămuri
multe din problemele complexe referitoare la perioada Latene-ului
celto-dacic din nord-vestul României.

IM KEL TISCHEN GRABERFELD VON CURTIJISENI
GEFUNDEDEN MATERIALIEN

Z u sa m m e n I a s s u n g
Curtuişeni, eine im Norden des Kreises Bihor gelegene Ortschaft, befindet sich
'in der Zone Ctmpia-Nir-Valea lui Mihai, ein durch sandigem Boden und Sanddiinen
gekennzeichnetes Gebiet.
Im Nordwesten der Gemeinde in der Zone „Livadă" (Ligetdomb) liegt „Dealul
Cărămidăriei" (Eget6hegy), gut bekannt durch die zahlreichen Entdeckungen eus der
Bronzezeit, Hallstatt und durch die keltischen Funde die im Jahre 1968 zufăllig vom
Kreismuseum entde-ckt wurden.
Die im keltischen Grăberfeld von Curtuşeni gefundenen Materia lien, zur Zeit : n
der Ausstattung des ortlichen Museums von Săcueni, kann man in drei Gruppen
einteilen:
1) Brandgrubengrăber (4)
2) K6rpergrăber(2)
3) Vereinzelle Funde
Hinsichtlich der Typologie und der Verzierung sind keine wessentlichen Un!Prschiede zwischen den Materialien der drei Gruppen zu bemerken.
Die Keramik, die Werkzeuge und Schmuckgeqenstande sind vom Typus Latene
C 1-Ci, respektiv im III. und II. Jhd. v.u.Z., gleickzeitig mit jenen von Ciumeşti,
Sanislău, Pişcolt und Apahida.
Das prăsentierte Material bringt Beweise fiir die Konlinuităt der ortlichen Hallstattkullur in der keltisch-dakischen Latenezeit, der Symbiose zwischen dem keltischen Element und der dakischen Gemeinschaft in Nordwestrumllnien.

00 Informaţia

de la I. Nemeti (Muzeul de la Carei).
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SAP ATURILE ARHEOLOGICE DE LA BERINDIA
DE
S.

DUMITRAŞCU ŞI

I. ORDENTLICH

ln anul 1965 în timpul unor.' cercetări de suprafaţă efectuate pe terasele aparţinătoare rîului Crişul Alb, în zona localităţii Sebiş, am
fost sesizaţi că nu departe de localitatea Berindia ( c. Buteni, azi j.
Arad), pe un deal numit „Şindrioara", se găsesc la suprafaţă numeroase fragmente ceramice „antice". ln urma investigaţiilor efectuate la
faţa locului, s-a putut constata pe baza fragmentelor de
ceramică,
strînse la suprafaţă, că avem de-a face cu o aşezare aparţinînd populaţiei dace 1 •
Pe baza acestor date, în planul de săpături al muzeului din Oradea,
au fost incluse în anii 1966 şi 1967 cercetări arheologice în localitatea Berindia, mai precis pe dealul ce poartă numele de Şindrioara.
Dealul Şindrioara (fig. 1.2) ce măsoară în înălţime 230 m se ridică
din lunca Crişului Alb, ca un deal insolit. Prin amplasarea sa, domină
aproape întreaga zonă de est a Ţării Zărandului, închizînd în acelaşi
timp şi accesul în Depresiunea Bradului. Dealul se prezintă ca o fortăreaţă naturală, datorită pantelor sale extrem de abrupte şi foarte
greu accesibile. A5ezarea propriu-zisă este amplasată pe vîrful dealului care formează un platou relativ întins.
Prima campanie de săpături a avut drept scop: 1. delimitarea ariei
aşezării; 2. de a stabili dacă platoul prezintă urme de fortificaţie artificială; 3. dacă platourile intermediare au fost sau nu locuite şi 4. de
a stabili apartenenţa aşezării.
1n funcţie de aceste obiective propuse prima campanie de săpături
s-a desfăşurat pe două planuri şi anume: fiecare terasă intermediara
a fost secţionată în diagonală, iar platoul superior cu cinci şanţuri de
control, amplasate pe laturile platoului de aşa manieră încît să inter.
1
S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Aşezări şi descoperiri dacice din nord-vestul României din sec. III. 1.e.n. - li. e.n., în Sargelia, VIII, Deva, 1971, p. 48, pi. III-IV;
S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor
Apuseni, în Crisia, II, 1972, pp. 125-172.
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sedeze o parte din platoul superior dar să se continue şi pe primul
sublatou.
I
Chiar clin primc>le observaţii s-au putut elucida două fapte d0osPbit
d(' importante 1. platourile intermediare nu au fost locuite, nki rnă
c ar sporadic; 2. platoul superior, pc margini, nu prezintă urmcle mei
unui sistem artificial ele fortificaţie, în speţă şanţ de apărare, ziduri sau
palisade ele lemn. Posibilitatea existenţei unor şanţuri de apărare• Ic-am
eliminat aprioric datorită faptului că patul de stîncă, se -află la o aclincimc rc'lativ mică, faţă de solul actual, deci posibilitatea tehnică a executării unor şanţuri trebuia exclusă. Urme de ziduri sau palisade dC'
asemenea nu au putut fi sesizate, în nici unul dintre şanţurile trasatP
· ele noi.
Aşa cum s-a mai menţionat, în această campanie, pc platoul superior au fost trasate 5 şanţuri de control (A, B, C, D, E).
Secţiunea A a fost trasată pe versantul spre localitatea Bcrindia
perpendiculară de pe marginea platoului înspre interior, pe o lungime
de 46 cm, cu o lăţime de 1,20 m. ln medie stratul cultural ce suprapunea direct patul de stîncă, nu depăşea grosimea de 25-30 cm, incluzînd şi humusul actual. Numai între metrii 3 şi 12 acesta prezintă
o grosime ceva mai mare (în unele locuri atingînd chiar 40 cm), unde
şi materialul arheologic era cu ceva mai numeros. Acesta din urmă,
se compunea aproape în exclusivitate din ceramică, pe de o parte
lucrată cu mîna, iar o cantitate mai mică lucrată la roată. Ca o observaţie pentru toată aşezarea, că datorită stratului cultural extrem
de subţire, ce suprapunea direct patul de stîncă, iar pe de altă parte,
datorită unor arături recente, materialul ceramic se prezintă extrem
de fragmentar.
S.B. a fost trasată pe versantul înspre Crişul Alb, avînd o lungime
de 13 m şi lăţimea de 1,20 m. S-a putut sesiza un singur nivel cultural
ce nu depăşea grosimea de 20-30 cm şi suprapunea direct patul de
stîncă. Nu s-a putut sesiza urmele nici unei locuinţe, deşi s-au găsit
urme sporadice de fragmente de chirpici.
S.C. a fost trasată perpendicular pe marginea platoului pe versantul înspre localitatea Buteni, avînd o lungime de 16 m şi aceiaşi lă
ţime ca celelalte 1,20 m. Incepînd de la 15 cm s-a dat pe patul de stîncă.
Din punct de vedere arheologic şanţul a fost steril, exceptînd cîteva
fragmente mărunte de ceramică.
S.D. a fost trasată tot pe versantul înspre localitatea Berindia în
dreptul şanţului A, pe primul subplatou. Avea o lungime de 21 m şi
lăţimea tot de l ,20 m. Humusul actual extrem de subţire, suprapune
direct patul de stîncă. Exceptînd cîteva fragmente mărunte de ceramică, provenite din scursură, şanţul din punct de vedere arheologic
este complet steril.
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S.E. a fost trasată pc panta platoului, pc o lungime de 35 m, continuînd spre interiorul platoului încă 15 m, lăţimea qencrală fiind tot
de 1,20 m. Şanţul este paralel cu şanţul C, amplasat fiind la o distanţă
de l 00 m, spre localitatea Buteni. Porţiunea din şanţ cc străbate panta
platoului, Pstc complet sterilă din punct de vcderc arheologic. Porţiunca de 15 m ce intersectează platoul se prezintă sub forma unui
singur nivel cultural gros în medie de 25-30 cm cc suprapune direct
patul de stîncă. Materialul arheologic - compus în exclusivitate din
ceramică cste extrem de sărăcăcios.
După această primă campanie s-a putut constata că deşi platoul
superior a fost locuit, totuşi această locuire, nu se prezintă sub o formă
unitară pe toată întinderea sa. Porţiunea cea mai locuită, fiind latura
vestică, spre actuala localitate Berindia. Cu toate insistenţele noastre
nu s-a reuşit delimintarea decît a unui singur nivel cultural, fapt explicabil într-un fel datorită grosimii sale extrem de reduse (25-30 cm)
cît şi faptului că dedesubt urma nemijlocit patul de stîncă, ce nu permitea sedimentarea unor straturi mai numeroase.
Pornind de la aceste premise, în campania din anul următor 1967 · - s-a procedat la deschiderea a două casete, în dreapta şi stînga
şanţului A, unde în campania anterioară s-a putut „recolta" cantitatea cea mai mare de fragmente ceramice. Fiecare din casetele ce au
primit denumirile de CA şi CB au avut dimensiunile de 12/12 m.
D_in aceste două casete a fost descoperit tot un singur nivel arheologic nedepăşind în medie 30-40 cm grosime dar extrem de bogat
în ceramică. Aceasta din urmă şi în acest caz s-a prezentat extrem de
fragmentară, cu atît mai mult cu cît tocmai această porţiune din platou a fost mai intens cultivat.
Important însă este faptul că în caseta C A începînd ele la 32 cm
s-a putut surprinde o „groapă" cu pereţii drepţi ce se adîncea la 60 cm.
Avea o formă rectangulară cu laturile de 4,50/3,80 m. în interior s-a
găsit o marc cantitate de ceramică, fusaiole (Pl. XXII fig. 9, 10), cîteva
obiecte de fier (PI. XXIII fig. 1, 5) cît şi două fragmente de mărgea
(fig. 19). De asemenea în colţul sud-vestic a fost descoperită o vatra
de foc de formă rotundă cu diametrul de 70 cm construită direct pe
fund1:1l „gropii". lndicînd după formă, dimensiuni şi în special pe baza
0xistenţei vetrei de foc, se poate afirma cu siguranţă că este vorba
de un scmibordci. Adîncimca mică şi cantitatea extrem de mare de
lemn carbonizat, găsit atît în interior, cît şi în jur, indică clar că partea superioară a locuinţei, ce se înălţa deasupra pămîntului, era construită din lemn.
1n cele ce urmează se va prezenta pc categorii materialul rezultat
din cele două campanii de săpături.
I. ORDENTLICH
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I. INVENTARUL DESCOPERIT ÎN AŞEZARE
CERAMICĂ

A.
1. Vase modelate din

a) S-au

Olărie lucrată

pastă

bine

aleasă,

cu mîna

de culoare

păstrat

neagră,

fătuite

mai multe fragmente de buw provenind ele- la reciun fel de chipuri sau vase - borcan de dimensiuni
„uriaşe", în raport cu exemplarele obişnuite şi atît de caracteristic0
ele vase - borcan. ~Jăsite în toate- aşezările dacice clin epoca arhaico.
sau clasică (sec. II. î.e.n. - I.e.n.). Astfel este o buză „uriaşă" de vas
borcan (Inv. Nr. 4 032), arsă secundar pînă la zgurificare, o altă buză
de vas-borcan cu profil celtic (Jnv. Nr. 4 031) şi o buză de „chiup"
avind trasă sub ea o nervură, anunţîncl chiupurile veritabile de mai
tîrziu.
b) Vas ele formă bitronconică, ornamentat cu butoni în formă de
mamelon, de veche tradiţie hallstattiană este reprezentat în aşezarea
de la Berindia prin mai multe fragmente (Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 031,
4 033, 4 034). Butonii sînt mai mici (un fel de prinzători), aşezaţi drept
sau în poziţie oblică pe pereţii vaselor respective (v. pl. V/1-4).
c) La Berindia s-au găsit numeroase buze de fructiere negre, făţuite,
lucrate cu mîna. Sînt, în genere, de două tipuri: cu buza mai îngustă,
dreaptă (Inv. Nr. 4 030, 4 031) şi cu buza lată, puternic arcuită, uneort
(Inv. Nr. 4 032, 4 033). Unele exemplare nu sînt făţuite (lustruite),
avînd o culoare neagră mată (v. pl. XVI). Picioarele, goale în interior,
mai păstrează „coastele" de la modelare, uneori fiind întărite spre
talpă cu un fel de nervuri
care le asigură o mai marc stabilitate
(v. pl. XVII/1, 2). Două fragmente ceramice, lucrate, de asemenea, cu
mîna, cu slip negru de factură remanent hallstattiană au fost arse
după cunoscuta tehnologie „celtică", din pastă aleasă, cu un strat cără
miziu în mijlocul profilului rupturii peretelui şi cu două straturi ncqre
la margine, după care urmează slipul negru caracteristic (Inv.
Nr. 4 033, 4 034). Nu lipsesc nici fructierele lucrate cu mîna, de culoare cărămizie, arse mai slab, neglijent sau intenţionat, în contact
c-u aerul (deci ardere oxidantă), de aceeaşi formă şi aspect ca şi cele
de culoare neagră lustruite sau nelustruite (Inv. Nr. 3 '390, 4 031, 4 034).
d) Tot din pastă bine aleasă, care după ardere are culoarea neagră, s-au modelat căni cu toarta uşor supraînălţată
deasupra buzei,
mai păstrînd un mic umăr, · rămăşiţă ce se poate lega tot de maniera
arhaică,
hallstattiană de modelare a ceramicii,
a cănilor cu toarta
supraînălţată (v. pl. XV).
piente mari -
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2. Vase modelate din
negricioasă

-

murdară,

pastă

l. Ordenllich

grosieră,

cu aspect

8

de culoare cărămizie sa11

zgrunţuros.

a) Vase-borccm. Cele mai numeroase fragmente ceramice d0scop0rite în aşezar0a de la Bcrindia provin de la vase-borcan cu pereţii
drepţi sau arcuiţi, ornamentaţi sau neornamentaţi.
J\1otivele plastice folosite la ornamentarc'a vaselor-borcan rămîn în
aria simplă, ţărănească a ceramicii dacice de un efect artistic robust.
direct, nocăutat. Se foloseşte brîul: simplu (lnv. Nr. 4 032, pl. 1/1 L
crestat (pl. J/2-8; Jnv. Nr. 4 029, 4 030, 4 033, 3 690), alveolat (pl. JJ/29; pl. JII/1-6; Jnv. Nr. 4 030, 4 031, 4 032, 4 034, 3 688) sau în formă
de funie (pl. IV/2, 8; Jnv. Nr. 4 029, 4 031, 4 033, 4 034). Sînt aşezate
în majoritatea absolută a cazurilor orizontal, deci concentric, paralele
cu buza şi fundul vasului şi în cazuri mai rare vertical cîte unul sau
rlublate (v. pl. III/3). Mai rar se alveolează şi buzele (Inv. Nr. 4 030)
sau chiar torţile unor vase, nu exclus tot în formă de borcan (pl.
IV/G). Brîurile au fost modelate după terminarea vaselor şi în majoritatea cazurilor se lipeau pe pereţii acestora din care pricină se dezlipesc uneori uşor, mai ales la vasele care nu au fost arse sufici0nt.
Nu mai puţin numeroase sînt la Berindia fragmentele
ceramic0
ornamentate cu butoni, mari şi robuşti, simpli şi aplatizaţi (lnv.
Nr. 4 029, 4 030, 4 031, 4 032, 4 033, 4 034, 3 690; pl. V/5-8; pl. VI/38), aplatizaţi cu alveolă în mijloc, un fel de apăsare cu vîrful d0qetului (pl. VII/1-7; Inv. Nr. 4 029, 4 031, 4 032, 4 033), aplatizaţi şi cu
mai multe alveole, apăsare cu vîrful degetelor (lnv. Nr. 4 029, 4 03'),
4 031, 4 033; pl. VII/8, 9; pl. VIII/1, 5) şi incizaţi cu un motiv cruciform (pl. VIII/2-4, 6-7; Inv. Nr. 4 030, 4 639). Butonii pot fi un0ori
prinşi în şerpuirea unui brîu, înconjuraţi sau dispuşi de o parte sau
de alta pe ductul acestuia. Uneori brîurile pornesc în formă d0 raz0
de la un buton central. formînd pe pereţii vasului ghirlande de brîuri
sprijinite pe butoni ca într-un joc de ghirlande şi buchete de flori.
Combinarea motivelor plastice butoni, brîuri cu cele incizate, scot
ornam0ntica dacică din monotonia la care este condamnată oric0 producţie utilitară, de mare scrie, impusă de nevoile cotidiene ale vi0ţii,
în trecut ca şi mai tîrziu.
J\1otivele incizate nu sînt prea des folosite pe ceramica dacică lucrată cu mina de la Berindia. Nu putem vorbi de o sărăcie căci se folosesc
majoritatea motivelor incizate de pe cc>ramica dacică în genere>, ci d0
numărul redus de vase ornamentate în acc>astă manieră. Mai mult0
fragm0nte, provenind de la unul sau mai multe ,·ase, sînt ornam0ntate
cu sfoara (pl. JX/1-8; Inv. Nr. 3 638, 3 688, 4 029, 4 031, 4 034). Linii
simple sau în val, uneori alternînd, linii verticale sau oblice, în formă
de ghirlandă au fost incizate pe pîntecele vaselor, sub buze sau uneori
în jurul butonilor cu care formează motive ornamentale de un potolit.
dar nestins efect artistic (pl. X/1-9; Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 031 ).
Striurile (Besenstrich), vechi motiv autohton sau preluat din olăria
celtică, ornamentează uneori în întregime pereţii vaselor-borcan, dis-
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puse verti cal, orizontal - concentric, în fo rmă de ghirlandă, mai de se
s au mai rare , dînd s upl e ţ e ş i unicitate tipului de v a s -b orcan atît de
comun (v. pl. XI / 1-6; Inv. r. 4 029, 4 030, 4 031, 4 033, 4 034). Un
fragm en t d e buză d v a s -bor can mai p ă str a z ă profilul v as lor celtice
lu crate la roată, cu buza în gro ş a tă, în tărită prin linia d sub e a ş i
o rnamentat în într eg ime cu striuri (Inv . r. 3 688) .
Prin stampar e sau ciupire s-au obţinut mai multe tipuri de o rnamen te alveolate, în form ă de fagur e (pl. XII /6), dispuse or izontal, vertical sau comb inate (pl. XJI / 1-5; Inv . r. 4 030, 4 031, 4 034). Un motiv mai rar înt îln it este barbotina, cu care se a cop e re au, probabil, în
între gime p e r e ţii v aselor (Inv . r. 4 029 ; pl. XII /7- 8) .
b) Ceşti dacic e . Cu n oscutele ceş ti da ci ce, de formă tron co nică , cu
o t oar t ă, lucrate di n pastă d e gr es ată cu nisip, cu to ar ta prin s ă sub

Fig. 4. Beri nd ia „Deal ul

Ş indri o ara",

Ce a ş c ă .

Fig. 5. Be rindia „Dealul

Şindrioara",

Ceaşcă.
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şi

ar uindu-s p înă la fund sau d asupra fundului, apar de tul
n t ş i la Berindia. Dăm mai j o d seri re a ş i di m n iunil
ş ti
e s -au putut recon titui:
1.
a şc ă cu o t o a r tă ar pom ş t de la buz ă p î nă la fu nd . Înăl ţi m a 5, 4 cm, diam trul gurii 8,5 cm ş i al fundului 4, 5 cm . E te lu c rat ă din lut de gr es at cu ni ip cu bolul mar . Mai pă s tr a z ă urm
d'
funi n gin p fund . Inv . r. 3 680.
2. C eşc uţ ă mi c ă, lu c rată din pa t ă groa ă el culoar
u o t o artă. înălţim e a 4,5 m, diam trul fundului 3,2 m;
pa r t ă . Inv.
r. 3 679.
3. c a ş că cu o toar t ă, lucrată din pa s tă c ăr ă mizi e , gro i r ă ,
u
toarta pornind de sub bu z ă, fără să se îmbin c u fu n dul. în ălţim a
7,5 m, diam trul gurii de 13,3 cm, al fundului d e 6,5 cm. In . r. 3 8 1.
4. e a ş că mar
u o t oartă c pom ş t d sub bu z ă ş i nu
un ş t
u fundul, lu c rată din pas t ă u a pect zgrunţuro , de culoare căr ămi z ie - g ălbui .
re înă lţim a de 10,5 cm, diam e trul gurii de 19,4 m ş i
al fundului de 6,7 m. Inv. 1 r. 4 020 .
5. Cea ş ă cu o t oar t ă
porn ş t e de sub buză .,,i
îng măn a ză
cu fundul. Este lucrată din pastă u nisip, aspră la pipăit, gro i e ră, de
culoare c ărămiz i -gălbui e . Ar înăl ţim a d 9,8 m, diam e trul gur ii
d 17 cm şi al fundului de 7,5 cm. Inv. r. 6 680.
<le fr c
îtorv a

Fig . 6. B rin d ia „O alui

indrioara",
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6. Ceaşcă mare, cu toarta prinsă la mijlocul peretelui oblic (pl.
XIII/I), de culoare negricioasă, lucrată din pastă grosieră, cu înălţimea.
de 11,5 cm, diametrul gurii de 20,5 cm şi al fundului 7,5 cm. Inv.
'.'Jr. 4 017.
Ceştile (pi. XIII/1-4; fig. 1, 2) sau fragmentele de ceşti şi de buze
(Jnv. Nr. 4 031, 4 033, 4 034) nu sînt ornamentate (pi. XIV/1, 2, 4-7).
Excepţie face buza din pi. XIV/3 ornamentată cu linii incizate dispuse~
în formă de brăduleţ.
c) S-au mai păstrat, lucrate din acelaşi fel de pastă şi cu aspect
tehnologic asemănător, două văscioare în formă de bol (pl. XIII/6, 7),
un văscior-borcan ce mai păstrează încă trăsăturile formei vechi bitronconice (pl. XIII/5; înălţimea 4,5 cm; diametrul gurii 3,7 cm, al
fundului 4,3 cm, de culoare cărămizie; Inv. Nr. 1 631) şi un bol-strachină (fig. 6; cu înălţimea de 4,4 cm, diametrul gurii de 3,7 cm şi al
fundului de 4,3 cm, de culoare cărămizie; Inv. Nr. 4 037).
d) Amintim, de asemenea, un fel de cupă cu picior scund sau mai
degrabă un fel de „pahar" grosolan, cu picior lucrat din pastă cără
mizie (pl. XVIII/8).

B.
I. Vase modelate la

Olărie modelată

roată

din

pastă fină,

la

roată

de culoare

cenuşie,

cu aspect

săpunos.

a) Fructiere. Din pastă cenuşie fină, de culoare cenuşie-alburie, cu
aspect săpunos s-au modelat fructiere cu buze late, uneori arcuite
(Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 032, 4 033, 4 034) sau cu buze înguste, uşor
curbe sau drepte (Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 032). Un fragment ceramic
mai păstrează urmele motivelor obţinute prin lustruire, după ardere
(Inv. Nr. 4 030). Picioarele acestor fructiere puteau să fie mari sau
mici, întotdeauna goale în interior (Inv. Nr. 4 029, 4 032, 4 034) ori
masive (v. pi. XVIII/4). Uneori picioarele erau modelate special, mai
păstrează urmele coastelor din interior, cu nervuri de întărire la baza
tălpii (Inv. Nr. 4 032, 4 034).
b) Oale de formă uşor bitronconică sau cu pereţii arcuiţi şi fund
inelar s-au lucrat, de asemenea, din pastă cenuşie cu aspect săpunos,
neornamentate (Inv. Nr. 3 688).
c) S-au păstrat mai multe torţi lucrate din pastă cenuşie provenind
de la oale cu torti (v. fig. 7). Oală burtoasă, largă, lucrată din pastă
cenuşie bine aleasă, cu o toartă întărită cu o nervură pe mijloc, păs
trată fragmentar, (Inv. Nr. 3 686), sau de la ulcioare (Inv. Nr. 4 032,
4 033, 4 034). Unele torţi sînt întărite cu nervuri pentru a li se mări
rezistenţa.
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Cas tron .

d) Cas t roane. Cel mai m ulte cioburi c nu ş ii găsi t în aşezar a d "
la Be rindia provin de la ca stro a ne simple cu buz a îngro ş ată (Inv.
r. 4 030, 4 032, 4 034), fără t orţi (pl. XJX/ 1-10) sau cu t orţi, d eve nind un f 1 d e căni mari p ent ru lichide (lapt , apă te .) v. fig . 8. (C a tro n cu o t oar t ă, de culoare ce nu ş i e -alb i cioasă, lucrat la roată, cu
fund inelar. înălţime a 1O cm, diame trul gurii 15 cm ş i al fundului
6,5 cm . Par e a fi o cană mare p entru lichid ).
cest e oale, ulcioare , căni s au cas troan au avut fundul drept s au
inelar (Inv.
r. 4 029, 4 031, 4 032, 4 033, 4 034 , 3 688, 3 690) . Este o
do v adă că fund ul inelar se folo s a în, Dacia cu m u lt îna inte d
po ca
romană ş i pare a fi o influ e nţă c ltică (v. pl. XX) .
Unele dintre aces te fragm ente ,
dr p t, d es tul d e rar , sînt ornam ntat e u linii fin , simpl s au în v al încizat (Inv . r. 4 029, 4 03 2,
4 033; pl. XXII/1 - 5, 6) au obţinite prin lustruire , după a rd r (Inv .
r. 4 032) .
) S-au păs tr at cîteva cioburi de la fundul ori din p r e ţi i un or
r ecipi nte , d culoare c nu ş i , luc rate la ro a tă, după pă r erea noastr ă
c hiupuri, p n tru apă sa u grăunţ (pl. XXI /4, 5) orna m n tate cu linii
s impl ş i în v al (lnv. r. 4 033) .
2. Vas e mode lat e la roat ă din pa s t ă bin e al e a s ă, de culoare cără mi z i e , cu aspect

să puno s .

a) Cană cu o t o art ă (u n fe l ele u lcior) ş i fun d in Iar, st orna m n t ată la baza gîtului u o l ini în v al înc a d rat ă d e do u ă linii si m p l , o bţi n ut prin ap ăs ar
au lus truire dup ă ard r e a v a ulu i, în alt ă
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de 34,8 cm, diame trul gurii de 14,8 cm şi al fu ndului d e 10,9 cm. Este
l ucrată din pa s tă că rămizi e . bine al e asă ,
cu asp ect să pu nos. Inv.
r. 4 883 (v . fig. 9).
b) Fragmente de p e r e ţi d e vase mari ornam en taţ i cu benzi de linii
s imple ş i în val, de culoa re că ră mizi e (lnv . _ r. 4 030, 4 034, 3 688)
. fi g. 10.

Fig. 10. Berindia „Dealu l Sindri oara", F ragm e nte de pere ti de vase o rname ntate
cu be nzi de v aluri s imple in ciza te.

Fig. 11.
Berindia „Dea lul Si ndri oara", Fragment e buze chiup ornam en tat e cu cres t turi.
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c) Oale, castroane, străchini. S-au păstrat mai multe cioburi el<'
buze de oale, castroane sau străchini, ele culoare cărămizie. De lu
an,stea par să provină şi fundurile ino lare de aceeaşi culoar0 ( I 11\ •
Nr. 4 031) sau torţilc de formă tubulară sau late cu nervuri de înt8rire pc mijloc.
d) Chi11p11ri. Mai multe fragmente de buze groase, late, part'-se de
pron,nienţă sudică?, ornamentate pe margine cu crestături (\·. fig. 11)
sau buze modelate în trepte,
un fel de faţete proeminc,ntc
(Im·.
Nr. 4 029, 4 030) şi funduri inelare (de fapt veritabili colaci, Im·.
Nr. 4 032, 4 033, 4 034) sînt rămăşiţele modeste ale unor mari rec:piente, ale unor chiupuri dacice, modelate din pastă bună, de culoar<'
cărămizie şi aspect zgrunţuros. De acelaşi tip, pastă şi formă, dar de
culoare cenuşie zgurificată, rezultată în urma unei arderi secundar,~
s-au păstrat şi alte fragmente de chiupuri, cu aspect zgrunţuros, cu
buza faţetată în trepte (lnv. Nr. 4 032).
Este dovada concretă a întrebuinţării chiupurilor de către daci,
în vestul României, pe Crişul Alb, înainte cu mult de cucerirea Dacic·i
de către romani. Forma unora dintre aceste chiupuri - cele cu buza
lată, ornamentată pc margine cu crestături ar putea să ne îndemne
qîndul spre găsirea unei origini sudice, greceşti în discutarea apariţiei acestei forme de vas la Berindia. Rămîne însă ca descoperirile
viitoare să aducă noi date în vederea rediscutării, mai detaliate, a
acestei interesante probleme ce priveşte originea chiupului la
geto-daci.
3.

Ceramică

S-au

pictată

păstrat două

fragmente de culoare

cărămizie,

cu urme de picîn dungi, cam ne(Inv. Nr. 3 688, 4 029; fig. 12). N-ar
fi exclus ca alături de cele cîteva fragmente de oale-borcan cu profilul buzei celtice şi de cîteva fragmente de chiup cu profilul buzei
celtice, aceste două fragmente să fi făcut parte din vase imitate după
ceramica celtică sau din importurile celtice, sporadice, ajunse la Berindia.
_ .....:..cii.o
tură

roşie-cărămizie, pămîntie, fără
glijent pe pereţii respectivelor vase

4.

Ceramică

glazură,

trasă

de Import sau Imitată după modele străine

a) Importwi sau imitaţii după ceramică celtică

1n afară de cele două fragmente pictate, amintite, s-au mai descoperit 2-3 cioburi de la vase-borcan celtice, cu buza îngroşată, uşor
grafitate şi ornamentate cu striuri. De asemenea, în aşezare, alături
ele buzele de chiupuri late descrise de noi, au apărut buze de chiup
https://biblioteca-digitala.ro
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Fragm e nt e de

ce ram i că p i c t a t ă .

ec ţ i u n e c a o l imb ă de b ou îngro ş at ă la mijlo c ,
c u cele de scop e ri te în ce tate a da c i c ă d e la Marc a ş i
are devin fr cv e nt (mult am lio rate , p e r fe c ţi on ate ) în p oca ro mana
ş i pos t ro mană în n ord-v e stul Rom ânie i.

cu pro fil celtic, în
a se mănă to a r e

b) I m port u ri sau

imitaţii după c eramică grea c ă

de fa c tură gr e c a scă , d e lian ă?, luum g ros olan ă , cu m otiv v e getale
ş i linii lustruite ub bu ză, mai d grab ă o imitaţi e .
după p ă r e r e a no as tră, decît o pi să o ri g i n al ă (fig. 13/ 1; Inv .
r. 4 036).
2. D o u ă fra gmen t neidenti ce dar as mănă t o ar de cup gr ec ş ti,
u pici o r , lucrate din pa s t ă fi nă, d culoare că r ă mi z i -v in ţie, d e nse,
aspre la p i p ă it. A r put a să fi e pi s originale , de impo rt, î nsă n u de
c a mai bună tra d iţi (v . fig. 13/2, 3; Inv. r. 4 036).
Ace te p ies , alături, ev ntu al, d fra gm n tele de buze late de
hi upuri, par a fi f ăc ut parte di n a c ela ş i flux al p ă tru n d rii m ă rfurilor
g rec e ş,t i di nspr e Ad riati ca , p
vă il
Vardarului ş i Tim ocului spre Dună r ş i de a ici prin Ban at spr Ţara Z ăran dului , p e a c la ş i drum, poate ,
u monedele d t ip Dy rrha chiu m ş i A po llon ia. R ămîn însă ca ş i
a a s t ă ipo t zâ să fi anali z at ă mai amă nun ţit în rap ort u v iitoar 1
el - s op r iri a rh olo gi c ş i numismati c , da că nu cumv a drumul lor de
1. Fragme n t de
d in c e ra m i că
în r lief, cr es t ă turi

cr a t ă

s tra c hin ă , cupă,
bu nă, dar o ar e
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2.
Fig. 13. Beri ndia „Dea lul Sindrioara", Fragme nte ceramice de import.
pătrundere aici (a cupel or delien ) este
prin Munt nia ş i ap oi în
Transilvania.
Să nu uităm în ă ă Berindia ( ş i poate c tăţuia de la Clit,
ntua~
mai îndepăr ta ta Peci ă) st singura, d o c amdată, aşe zar daci că put e rnică, s itua t ă în Ţ a ra Zărandului, pe Crişul Alb, în mi jlocul unor
n um roase ş i mai al s impor tan t desc op riri mon tar da cic (mai
ales t zaur ).

U EL TE $I USTE SILE

A. Unelte

şi

ustensile din lut ars

uloar
lu s truit ă,

n agră, u a e a fo t mod lat

form

patru-

, la roată, a
E t a doua
au bitron o4 037, -t 033;
, da
nu

ni
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F ig . 14.

Berindia „Dea lul Sindri oara" , Pi e pten e de lut p e ntru ornament ar ea
cerami cii.

4. J eto ane ? T ot din p e r e ţi de v ase au fo st tăiat e piese circular sau
rotunde , unele cu gaur ă la mijloc, considerate je toane. Asem ene a
piese apa r în ce t ă ţil e dacice de la M arca ş i Sit:îrc 2 (j. S ă laj) ş i în castrul
roman d e la Bucium 3 (v . pl. XXI/1-3; Inv . Sr. 4 029, 4 031, 4 034). A se m n a discuri mici au fos t cons id erate dr pt pi se pentru j ocuri de
socie tate, d ar n-ar fi exclus s ă fi av ut ş i alte m eniri.
1

B. Unelte

şi

ustensile din

piatră

Din conglo m rat fi n ( cu c uarţit) au fo st ci oplite pi etrele
u rmele g ăurii ax ului c ntral , din c are s -au
Inv. r. 4 035.
2. Gresii. Avînd cel mai v ariat form e , lungui e ţ e , ov ale sau patrulatere, gr siile rau folosit în a şe zar a de la Berindia, ca pre tutind n i în a şezăril rurale, pentru a sc uţir a celor mai diverse un lte:
c uţit e,
oase, sec r i, topoare (v. pl. XXIII/8, 9; Inv . Nr. 3 688, 4 029,
4 031, 4 033, 4 034, 4 037, 4 045, 4 046) .
1.

R1ş niţ e.

r îşn iţ e circular e , cu
p ăs trat cîteva fr agmente.

u no r

S. Dum it raşc u , V . Lu căcel, Cetat ea dacic ă de la Marca, j . Să laj, (sub tipa r}.
E. Ch i r il ă, N . Gud ea , V . Lu căce l, C. Pop, Ca strul roman d e la Buci umi, Cluj,
1972, pp. 58-59.
2

3

5 - C risia
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ustensile de fier

1. Cuţit de fier, curb, cu limbă pentru plăsele, lung de 9,8 cm şi
cu lama Iată de 1,5 cm. Inv. Nr. 4 040. v. pl. XXIII/1.
2. Cuţit de fier, cu muchia uşor curbată, cu limbă lungă pentru
plăsele, lung de 11,5 cm şi lama lată de 1,1 cm.
Inv. Nr. 4 042, v.
pi. XXIII/2.
3. Scoabă de fier lată?, uşor curbată, se mai păstrează urmele colţilor cu care se prindea în blănile de lemn. Provine, probabil, de la
uşa unei locuinţe?
Lungimea 20,5 cm şi lăţimea de 2,5 cm. Inv.
Nr. 4 055, v. pi. XXIII/3.
4. Scoabă de fier, păstrată fragmentar, uşor curbă ca 5i cea de la
Nr. 3. Lungimea 13 cm şi lăţimea de 2,3 cm. Inv. Nr. 6 676, v. pl.
XXIII/4.
5. Manşon de fier, probabil de la o găleată? (de lemn?), lung de
11 cm, cu diametrul capetelor îngroşate de 1,8 cm. lnv. Nr. 4 041,
v. pi. XXIII/5.
6. Manşon mare de fier? Fragmentul unui manşon, lung de 6,7 cm,
cu diametrul la capete de 1,8 cm. Inv. Nr. 6 678, v. pl. XXIII/7.
7. Bucată de fier - probabil un fragment de scoabă? Inv. Nr. 6 677,
v. pi. XXIII/6.
8. Bucată de fier - pare a fi limba pentru plăsele de la o unealti:i
sau armă? v. pi. XXIII/10.

PIESE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI PODOABE
A. Piese de

îmbrăcăminte

1. Fibulă de bronz dintr-un fir cu piciorul adus pe deasupra. P0
piciorul întors are o astragală mică. Resortul este în formă de arbaletă cu firul dat pe deasupra. Inv. Nr. 4 051, v. fig. 15.
2. Fibulă de bronz dintr-un fir cu piciorul adus pe deasupra. Piciorul se întoarce pe deasupra arcului ornamentînd fibula cu o astragală.
după care urmează un „coşuleţ" romboidal împărţit în două şi umplut
cu email roşcat şi sfîrşindu-se cu două astragale de aceeaşi mărime
cu prima. Resortul este în formă de arbaletă, cu firul dat pe deasupra.
Analogiile pentru cele două fibule de import? ne conduc, la fel,
spre lumea celtică din vestul ţării noastre, sau !>pre lum0a illyroceltică, cu influenţe greceşti din regiunile Adriaticei, Dunării mijlocii
!>au ale Alpilor vestici 4•

,. cr„ Hans Peter Venze, Vor-und lriihgeschichte im Landkreis Schwabmiinclien,
Verlag Michael Lass/eben Kal/miinz, 1971, pl. 19/4,5; 20/7.
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Fig . 15, 16
Berindia „Dealul Sindri oara ", Fibule din bronz.

B. Piese de
1. Ve r igă
patrulateră

podoabă

de bronz, lucrată din bandă lată, subţir e (nu cer c l?),
în sec ţiu ne , cu diame trul de 4,8 cm . Inv . Nr. 4 044,

. fig . 17.
2. Panaş? de la coif 5 , din bronz cu mult arg int, r epr ezent înd s tilizat,
probabil, un cap de pa să re ş i avînd în spate un fel d e manşon de
prinder , d angrenar e cu co iful? ,,Manşonul" ste lucrat di n bronz
ajurat, după o t ehnică c u nosc ută în atelierele celtice de la Dunăr a
de mijloc 6 • Inv. r. 4 029, v . fig. 18.
3. Mărg ea din pastă sticlo asă albastră, cu ochii de p ăun galben cu
negru. Inv . Nr. 4 054, fig. 19.
4. Mă rg ea din pa s tă s ti clo a să galbenă cu ochi de p ă un albi cu a lbastru. Inv . Nr. 4 067, fig . 19.
II. I CADRA REA CRONOLOGICA

In ultima sint ză privind anti chită ţil e celtice de pe te ritoriul
R.S. România arh ologul bucureştean Vl. Zirra dă ş i cronologi a fibu5 v. M. Ru su, Das Kellisc he Fiirstengrab von Cium eş li in Rumănien, în 50 Ber
RGK 1969, Berlin, 1971, pp. 267-300, fig. 2 - Cium eş li ; fig. 8 - Surcea; pi. 148 Silindia; el. şi V. Carţianu, U r me celtice 1n spiritualitatea şi cultura românească,

Buc., 1972, cu ale cărei concluzii nu putem fi înc de acord , un de s int însă in teresante analogii iconografice pentru pana ş, v. fig. 17, 18, 19, 20.
6 I. Sellye, Adalok az A rrab onai femmiivesseg hez, în Arrabona, 12, 1972, pp. 69-·
82; idem, Recueil des br onze ajou res de Pa nnonie Jait s pa r i es ma1tres celtiqu es
a l'epo qu e de l'Empire Ro main, în H ommage a M arcel Rena rd, 3, 1969, pp. 518- 541.

s·
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lelor c ltic . Prima din fibul le d
scoperit la Berindia (v. fig. 15) îşi
găs şte cele mai apropiate analogii
nu la fibule!
celtice d scoperit
în Cîmpia Aradului, datînd din
sec. IV- III i.e.n. ci în fibulele cu
arcul prelung, piciorul adus mult
spre la tura dinspre resor t a arcului
şi cu as tragala apropiată de ~îndoit
ur a arcului7, dintre are un x mpl ar a fost descoperit la iumeşti
în nord -vestul Români i, în zona
pu ternicei nclave c ltice din zona
Car eiului. Fibulele de acest tip
au fos t plasa te de a celaşi auto r în
Fig. 17.
Latenul C 2, datînd din sec. II î. .n.
Berindia „Dealul Sindrioara", Verigă
Cel d -al doil a x mplar d la Bedin bronz.
r india (v. fig . 16) - avînd p p1c10rul întors pe d asupr a , între do u ă as tragale ,: o c a set ă romboid a lă cu
em ail - ar analogii în x mplarel quasi-contempora ne de la Brat i
(plas at ă în Latenul C 1 spre C 12 , corespunzînd sfîrşi tu lu i sec. III şi începutului s c. II. î.e.n .8 ) , Căpuş u Mare ( pl a s at ă la gran iţa dintre 1 şi 2 ,
mai d g rab ă la înc putul sec. II. î.e.n .) 9 ş i într-un ex mplar mai înd p ăr tat tip ologic d
la Poiana - aşez ar e a da ic ă cunoscu t ă din sudul
Moldav i (pla s ată în Latenul C 2 , la începutul s c. I I. î.e .n .)10 . O rnam ntele în form ă de liră, ale pa n a ş ului de bronz a jurat (fi g. 18) îş i găs se
analogii în ornamentica ce ltică d p teritoriul ţ ă rii no astr , în sp ial p e echipam ent militar (v. coiful de la Sili as 11 ş i t aca d sabie
d la ani s lău) 12 . Exist e nţa unui astfel d orizont ronolog ic la B rindia est sprijinit d imitaţia după o c upă d liană ş i upel gr c şti
u pi ior (fig. 13),
se pot data d as em n a în s c. II. î . .n. ş i începutul s c. I. î.e .n.13.
ramica lu c rată cu m îna - fragm nt le cu butoni - p rinzător i
de tradiţi h all s tattiană, ă nil
u toart ă , fr u ti r 1- lu ra t
u min a
din pa s tă n a g ră - lu s truit ă (f ă ţuită înain t d ard r )
în adr az
in faz a a II -a, mijlo ie (s c. III-II. i. .n.) a cronologi i tabilit d
7 VI. Zirra, Beit riige zur K enntnis des K ellischen Latene in Rumiinien, în Dacia ,
NS, XV, 1971, p. 190, fig. 8/7.
8 I dem, i bid m, p. 183, fig. 3/6.
9 I dem, ibidem, p. 199, fi g. 16/3.
10 I dem, ibid m, p. 224, fig. 23/37.
11 I dem, ibidem, p. 184, fi g. 4.
12
I d m, ibid m, p. 22 1, fig. 22/ 1; cf. C li s t A r moriqu , 1u ee de Renn s,
Renn s, 197 1, Ornam n tica a ului de la p. 49.
13
Du p opinia col gului I. Glodari u luj , are s- ocu pa t in t n
u impor .turil sudic în Da ia .
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Fig. 18.
Be ri ndia „D ealul Sindri oara ", P a n aş (1) de coif din bro nz.

Fig. 19. Berindia „Dealul Sind ri oara",

M ă rg el e

colorate din

pa s t ă

de

sticlă.

arhe ologul cluj e an, Dr. I. H. Cri ş an 14 • Ce a mai mare part în s ă din
ceramica d esc op e rită la Berin dia, c eş til e daci ce, vasele borcan ornamentate cu brîuri, butoni, incizii, striuri, fructier ele lucrate la roată
din pa s tă cenu ş i e fină, fragm entele de chiupuri aparţin faz i a treia,
cl as i c ă (100 î. e .n.-106 e .n.) după înc adrăril
stabilite de a c ela ş i cerce t ă tor, în vasta sa lucrare asupra ceramicii daco-getice 15 • Inexi s te nţa,
dup ă cer c tăril e efectuate pînă în prezent,
fru ctie relor lucrate din
pa s t ă căr ă mi zi e săpunoa să şi a tuturor tipurilor de ol ări e lucrat ă din
pas t ă căr ă mi z i e ne înd e amnă îns ă să nu împin gem datare a a şeză rii de la
B rindi a pest s fîr ş itul sec. I. î.e .n. c l mult în primii ani ai se c. I. .n.
Argumentul adus de n oi în di sc uţi e - lipsa un i nume roas ol ă rii lu14 I. H . C r işa n , Ce ram ic a d a co - ge tică cu spec ială priVire la Tra nsil v ania, Buc.,
1969, pp. 100- 150, fig . 44, 45 , 56, 63 (cu imit a ţii daco -g e ti ce d up ă cup e deli en e P opeş ti , Piscul Cr ăs ani, Sn agov)
15 I de m, ibide m, p. 151 - 2 16.
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erate la roată clin ceramică cărămizie - parc a fi sprijinit c)p faptul că
Ia Clit 10 , în masivul Moma Codru a fost cercetată o cetăţuie dacică,
datat<l cu denari romani republicani, unde apare fructiera şi olărin
mod(>lată la roată din ceramică cărămizie fină,
clatînd clin SC'C. I.
î.('.n.-J. c.n.
III. ÎNCADRAREA ETNO-CUL TURALA
Nu plăsmuim nimic afirmînd că aşezarea de la Berindia este o aşe
zare dacică din sec. II. î.e.n.-I. î.e.n. Fibulele de tip celtic, ajunse la
Bcrindia din lumea celţilor, pe baza cărora s-a încercat încadrarea
cronologică a aşezării, panaşul? de coif, cele cîteva cioburi cu profil
celtic sau ornamentarea vaselor cu striuri (Besenstrich), nu impietează
asupra acestei atribuiri. Sînt importuri şi influenţe de aceeaşi natură,
dar de altă intensitate, ca şi imitaţiile de cupe greceşti sau picioare]<'
de cupe de acelaşi gen, după care nimenea nu ar putea atribui, nici
măcar ipotetic, aşezarea de la Berindia, grecilor.
Ceştile dacice, neaoşe, vasele-borcan, fructierele, olăria în ansamblul ei este dacică şi nu mai este nevoie de risipă de cuvinte pentru
a demonstra ce este îndeobşte cunoscut, verificat, confirmat prin numeroase cercetări ale iluştrilor noştri înaintaşi.

IV.

CONSIDERAŢII

ISTORICE

Ne intersează, în schimb, mai îndeaproape, împrejurările încetării
locuirii dacice în aşezarea de la Berindia şi dacă există unele legături
între această aşezare ( deocamdată altele nu au fost cercetate pe Crişul
Alb, în Ţara Zărandului) şi tezaurele dacice de monede de argint
descoperite în aceeaşi zonă.
ln legătură cu încetarea locuirii aşezării de la Berindia ne-am putea
gîndi la unele evenimente interne legate de istoria dacilor de duoă?
moartea lui Burebista. Nu desluşim, încă, nici un eveniment care ne-ar
putea împinge să înclinăm spre o atare soluţie. Ne-am putea gîndi,
poate, mai degrabă, la consecinţele unei intervenţii romane în vestul
Daciei, pe Mureş şi Crişul Alb - vizînd zona auriferă a Apusenilor?
- la sfîrşitul sec. I. î.e.n.-începutul sec. I. e.n., obligînd astfel unele
centre economice, sociale, politico-militare dacice să-şi caute sprijin
pe versanţii răsăriteni ai Apusenilor sau în alte locuri, noi sau vechi,
mai forite, în lumea dacilor din părţile Zărandului, Munţilor Moma
- Codru.
16
S. Dumitraşcu, Cetăţuia dacică de la Clit, în Lucrări ştiinţifice, IV, B, 1970,
pp, 147-160; idem, Dci.cke hradJsko v C/ile, în Vychodos/ovensky Pravek, 2, 1971,
pp. 31-37.
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Analizînd situaţia Munteniei contemporane acestor deccni i, R. Vulpe
scria următoarele: ,,Pc de altă parte, dacă puterea getică din Cîmpia
Română a putut fi relativ atît de lesne nimicită, e fiindcă Aelius Catus i-a putut surprinde pc geţi într-un moment cînd erau cu totul izolaţi, atît prin efectul pactelor de amiciţie încheiate între August şi
populaţiile războinice din Moldova şi din nordul Pontului Euxin, cit
şi prin slăbirea dacilor din Transilvania (s.n. D. S.), care fuseseră ei
înşişi încolţiţi de romani dinspre Pannonia", la care adaugă, în nota
de la subsol: ,,Probabil la aceste operaţii se raportă ştirea lui Strabon,
VII, 3, 13, că în epoca lui Augustus romanii îşi făceau aprovizionările
<le război pe valea inferioară a Mureşului ( Marisus) 11 •
Pasajul din Strabon sună în felul următor (dăm traducerea după
Izvoare privind istoria României, I, Buc. 1964, p. 239): ,,Prin ţara lor
curge rîul Marisos, ·care se varsă în Dunăre. Pe aceasta (s.n.) îşi fă
ceau romanii aprovizionările pentru război", îşi făceau deci pe Dunăre, căci despre ea se vorbeşte şi în continuare: ,,Ei numeau Danubius partea superioară a fluviului şi cea dinspre izvoare pînă la cataracte. Ţinuturile de aci se află, în cea mai mare parte, în stăpînirea
dacilor. Partea inferioară a fluviului, pînă la Pont - de-a lungul că
reia trăiesc geţii - , ei o numesc Istru" 18 •
In legătură cu aprovizionările pentru război ale romanilor - reflectată în acest fragment din Strabon unii autori s-au gîndit, cu
probabilitate, la campania lui M. Vinicius în Dacia 10, din anii 10-9
1.e.n. 20
Analizînd în 1964 relaţiile dintre daci şi romani, E. Chirilă, arată
că „mult discutata expediţie a lui Marcus Vinicius" din anii 10-9
i.e.n. (C. Patsch şi J. Dobias pledează pentru 10 î.e.n., iar Fr. Miltner
şi A. Alfoldi pentru 10-9 î.e.n.), răspuns la invazia dacă din Pannonia
în iarna anului 10 î.e.n., ,,inaugurează o fază nouă în relaţiile dintre
daci şi romani: începutul unor' acţiuni sistematice de slăbire a puterii
dacilor, acţiuni care trebuiau să ducă în cele din urmă la supunerea
lor de către imperiu" 21 •
Forţa militară a dacilor a scăzut în urma expediţiilor romane de la
Dunăre de jos şi de mijloc, din a doua jumătate a sec. I. î.e.n. şi începutul sec. I. e.n. după cum lasă să se înţeleagă Strabo, că dacii „sînt
acum pe cale de a se supune romanilor" 22 • Se ştie însă că s-au supus
A

17 R. Vulpe, în Din istoria Dobrogei, II, Romanii Ia Dunărea de Jos, Buc., 1968,
pp. 43-44, note, 84.
18 Strabon, Geografia, VII, 3, 13, tr. după Izvoare privind istoria României, I.,
Buc., 1964, p. 239.
10 Fr. Miltner, Augustus ' Kamp/ um die Donaugrenze, în Klio, XXX, 1937, pp. 200
-226.
2
C/. Anonim, M1ngiiere pentru Livia, v. 387-8; v. o analiză recentă a acestui
fragment la I. I. Russu, Dacius Appulus, în Apulum, IV, 196, p. 86.
21 E. Chirilă, Relaţiile dintre daci şi romani p1nă la expediţia lui Marcus Vinicius,
în Acta M.N., I, 1964, p. 136.
22 Strabo, Geografia, VII, 3, 13.

°
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în întregime după un secol. Rămîne însă de văzut în ce măsură aceste
expediţii care i-au slăbit de daco-geţii din Dobrogea, Moesie.,
Cîmpia munteană şi sudul Moldovei, au atins şi părţile de vest ale Cri-şanei de sud, după cum înclinăm să credem. Strabo se referă la slă
birea dacilor de la Dunărea de mijloc, la cei dintre Dunăre şi Tic,a.
Rămîne

încă

de cercetat dacă expediţia lui Marcus Vinicius a ajuns
Alb, ceea ce nu este imposibil, sau a ,·înturat
- similar cu Cîmpia munteană, doar Alfăld-ul,
deci regiunile de la est de Dunăre, din Serbia, R.P. Ungară şi Slovacia. Nu excludem nici posibilitatea unei pătrunderi romane pe Crişul Alb la Berindia.
Cea de-a doua întrebare ridicată de noi a fost îndelung dezbătută
în istoriografie. Părerile se împart, în principal, în două: sînt monedele
de argint descoperite în Crişana celtice sau dacice. Nu îndrăznim să
încercăm a aduce nefiind acesta un studiu de numismatică - nici
un fel de argument numismatic în acest sens. Ni se pare însă straniu
- şi situaţia arheologică nu se opune pînă în prezent unei astfel de
afirmaţii că nu avem în Depresiunea Zărandului nici o aşezare
sau descoperire celtică autentică. Chiar şi în Cîmpia Aradului - cu
descoperiri monetare dacice, aşezarea cea mai importantă este cea
dacică de la Pecica. în zona Carei enclavă celtică puternică cu
excepţia tezaurului de la Andrid descoperirile monetare de acest
gen sînt mai puţin numeroase.
De ce n-ar putea aparţine descoperirile monetare 23 dacilor din Ţara
Zărandului, cînd celţii aici lipsesc. iar în aşezarea de la Berindia cele două fibule şi panaşul sînt celtice, dar purtate de daci. Se parc
că va trebui să ne gîndim, tot mai insistent, la menţinerea unor enclave celtice, cu ateliere - ne gîndim la cele pentru turnat piese de
bronz, unele active la Dunărea de mijloc pînă tîrziu în epoca romană - , de unde aceste piese au iradiat la alte neamuri, mai ales la
dacii mai numeroşi şi puternici din punct de vedere politic.

pînă la Mureş şi Crişul
de populaţie războinică

S.

DUMITRAŞCU

DIE ARCHĂOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN VON BERINDIA

Zusammenfas s ung
Die Verfasser beschreibcn die archăologischen Ausgraubungen und die Funde
aus der dakischen Siedlung von Berindia am Crisul-alb, K1eis Arad.
Die analysc archăologischen Materials (Keramik, Fibeln, Gerăte) ermoglicht -:-s
den Autoren, die Siedlung in das 11.-1. Jhd. v.u.Z. du daticren.
23 v. E. Chirii~, N. Chidioşan, I. Ordentlich, N. Kiss, DN Miinzhort von Şilindia,
Oradea, 1972, harta de la sfîrşit cu descoperirile de la Almaş, Agirişul Mare, Feniş
(care este aşezai greşit pe Crişul Negru), Chişinău Criş şi Şilindia de pe Crişul Alb,
din zona aşezării dacice de la Berlndia.
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B rindia „Dea lul Sindrioara ", I: Fragment ceram ic ornam entat cu brîu simplu; 2- 8: Orname nta te cu brîu cres ta t.
https://biblioteca-digitala.ro

173

Flanşa

74

B rindia „D alui

indrio ra",

II.

1- 9: Fragm nlc
brîu al eo lal.
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III.

Be rindia „Deal ul Sindrioara", 1- 6: Fragm ente ceramice ornamentate cu brîu
alveolat.
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Berindia „Dealul Sindrioara", 1-8: Fragmente ceramice ornamentale cu bulon.
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Be rindia „Dealul Sindrioara", 1- 9: Fragmen te ceramice ornamentate cu butoni alveolaţi în mijloc.
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Berindia ,,O alul Sindrioara", 1- 7: Fragm nle ceramice ornam ntate cu
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Berin dia „ D alui Sindri oara", 1- 8: Fragmente cerami c
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Berindia „Dea lul Sindri oa ra ", 1- 7: Vase provenite din
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XV .

Berindia „D ealul Sindr ioara", 1- 9: Fragmen te de torti de
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Dea lul Sindrioara", 1, 2: Fragm nle de pici oa r e d
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Be rindia „Dealul Sindrioara " 1- 10 : Fragm e nte de buze de cas tro n.
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XX.
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Be rindia „Dealul Sindri oa ra", 1- 3: ., J e toane" din lut; 4, 5: Fragmen te
d e chiup.
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ind rioara", 1- 6, 8: Fragmente de ca tron ornamen ta le;
9, I O: Pr i n le din lut.
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B rindia „Dealul Sindrioara" , 1- 7, 10: Obiec te din fi e r proveni te din
săpă tură ; 8, 9: Cu le din pia t ră.
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UN NOU TEZAUR DACIC DE ARGINT
DESCOPERIT LA ORADEA
DE
NICOLAE CHIDIOŞAN
IV AN ORDENTLICH

La vest de Oradea, în zona serelor din stînga drumului Oradeaa fost recuperat în iarna anului 1970, un tezaur de podoabe de
argint dacice. Tezaurul a fost găsit cu ocazia unor lucrări de construcţie la o adîncime de 40-50 cm. Descoperitorii nu au putut preciza
dacă obiectele descoperite au fost sau nu depuse într-un vas. Faptul
că piesele nu
au fost găsite „pachet" precum şi faptul că, nici
prin cercetarea noastră ulterioară nu au ieşit la iveală fragmente ceramice, ne determină să credem că tezaurul a fost depus direct într-o
groapă de dimensiuni mai mari.
Tezaurul care se păstrează în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din
Oradea, se compune din următoarele piese, toate confecţionate din
argint:
1. Fibulă cu patru nodozităţi discoidale, dispuse pe piciorul repliat.
Discul dinspre capul fibulei se prelungeşte lateral cu două ghiare
care îndoite leagă piciorul de arc. Muchiile discurilor sînt ornamentate
cu puncte imprimate. Arcul fibulei, care se lăţeşte, ajunge să aibe
dimensiunea maximă la cap, între ultimul disc şi resort. Această parte
este ornamentată cu linii verticale, paralele neregulate. Resortul bilateral, din care se1 păstrează numai o parte, este lung. In interiorul
spirei resortului se observă o mică bară de metal, care probabil este
din fier. Resortul de oprire al arcului este ornamentat cu linii incizate
în zig-zag. Fibula este confecţionată printr-o tehnică compusă. Piciorul cu cele 4 nodozităţi este obţinut prin turnare iar arcul cu resortul
de oprire este lucrat prin ciocănire, fapt bine observabil pe reversul
lui, unde se păstrează urmele dăltiţei. Imbinarea celor 2 părţi, realizate prin cele 2 tehnici, s-a obţinut prin sudarea la cald, tot prin
ciocănire, în porţiunea apropiată primului disc. In diferite porţiuni ale
fibulei (dar şi la celelalte două piese), mai ales la îndoiturile picioarelor sau ale resorturilor bilaterale (Pl. 11/1 a, b) se poate observa, în
Borş,
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ruptură, că şi arcul este compus la rîndul lui din 2 părţi.
Un miez
dintr-un aliaj mai slab de argint peste care s-a aplicat prin batere o
foiţă de argint de calitate superioară. Această combinaţie a fost necesară nu atît pentru a „economisi" argintul bun ci pentru a obţine o
elasticitate sporită deoarece miezul conferă o flexibilitate mai marc.
Dimensiuni: I. 12 cm, g. 140,7 gr (PI. J/1 a, b).
2. Fibulă identică cu prima avînd însă arcul mai puţin curbat, ceea
cc face ca întreaga piesă să fie mai alungită. Resorturile bilaterale
lipsesc. Bătăile de ciocan ale meşterului argintar de pe reversul arcului sînt vizibile şi la această fibulă. Dimensiuni: I. 13 cm, g. 120 gr
(PI. 1/4 a, b).
3. Fibulă cu patru nodozităţi pe picior, asemănătoare cu primele
două, avînd însă arcul confecţionat dintr-o bară cu secţiunea romboidală, nelăţită spre cap, iar nodozităţile neornamentate. Resortul bilateral este rupt. Tehnica de confecţionare aceiaşi, ca în cazul primelor două piese. Dimensiuni: I. 11,5 cm, g. 86 gr (PI. J/5).
4. Ac de fibulă confecţionat dintr-o sîrmă groasă ascuţită la un
capăt. Dimensiuni: I. 11,5 cm, g. 10 gr (Pl. 1/3).
5. Fragmentul unui arc de fibulă. Dimensiuni: 1. 3,9 cm, g. 4 gr
(PI. 1/2).
6. Lanţ ornamental, format din mici zale strînse la mijloc în formă
de „8" şi apoi îndoite şi prinse strîns una de alta, astfel încît sugerează o împletitură. Sistemul de închidere lipseşte. Dimensiuni:
I. 106 cm, g. 149 gr (PI. 11/3).
7. Lanţ ornamental, compus din inele strînse la mijloc şi îndoite,
legate mai lejer între ele decît la cel precedent. Sistemul de închidere
lipsă. Dimensiuni: I. 91 cm, g. 88 gr (PI. 11/2).
8. Verigă lucrată dintr-o bară rotundă ce se subţiază spre capete.
Acestea se închid prin înfăşurare strînsă pe corpul verigii. De el este
legat un pandantiv în formă de cui, păstrîndu-se însă încă alte două
mici fragmente de spire, care aparţin sistemului de prindere al altor
două pandantive. Veriga completa, probabil, garnitura unuia dintre
lanţuri. Dimensiuni: diametrul 2,7 cm, înălţimea cu pandanti\· 7,8 cm,
g. 10 gr (PI. 11/4).
9. Brăţară cu capetele dcsfăcutC', confecţionată dintr-un fascicul de
sîrmc mai groase. Acestea au fost strîns răsucite iar apoi f~sciculul
astfel torsat a fost îndoit în formă d0 „U", baza acc,stuia - care de
(apt constitui0 11na din capet0le brătării - a fost aolatlzatâ si mult
lăţită prin ciocănire. CapetC'le superioare uşor aplatizate, sînt îndoite
în afară şi prevăzute cu cîte o proeminenţă conică. Barele duble în
formă de "U ", au fost încovoiate din nou în formă circulară cu extremităţile distanţate.
Dimensiuni: diametrul 6,6 cm, grosimea barei
0,5 mm, a. 50 ']r (PI. 11/5).
10. Fasciculă formată din patru sîrme spiralate şi legate în patru
Jocuri cu cite o sîrmă răsucită de mai multe ori. La una din capetele-
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fasciculei, sîrma de legare provine însăşi din prelungirea unei spirale
componente. Capătul opus al fasciculei are spirale inegale ca urmare
a deteriorării provocate de descoperitori. în interiorul fiecărei spirale
s-a păstrat cite un fir de aţă. Dimensiuni: 1. 36,5 cm, grosimea unei
spirale 0,5 cm, grosimea totală 0,22 cm, g. 144 gr (Pl. 11/6).
Problema tezaurelor dacice de argint s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea arheologilor. Publicînd tezaurul descoperit în 1885
la Oradea, arheologul Romer Floriş, este primul care aducînd în discuţie descoperirile similare a întocmit un repertoriu al acestora 1 • ln
1926 Vasile Pîrvan analizînd diferitele componente ale civilizaţiei getodacice în celebra sa „Getică", ajunge la unele concluzii privind tezaurele dacice, care în linii mari rămîn încă valabile şi azi. Neexcluzînd
diferitele influenţe străine el subliniază însă originalitatea şi caracterul specific al podoabelor dacice 2 •
De la data apariţiei „Geticii" pînă în zilele noastre, tezaurele dacice de argint, au constituit subiectul a numeroase studii 3. Acestea au
reuşit în bună parte, printr-o riguroasă analiză stilistică şi culturalistorică, să contribuie la elucidarea unor aspecte importante ( origini,
influenţe, atribuire etnică şi cronologică etc.). Credem de aceea că,
este de prisos a mai insista în prezentul articol, asupra problematicii
generale ridicate de podoabele dacice. Ne vom rezuma doar să aducem în discuţie, numai acele aspecte, care se leagă nemijlocit de descoperirea tezaurului de la Oradea-Sere.
-,
Marea majoritate a pieselor descoperite la Oradea, fac parte din
inventarul obişnuit al tezaurelor dacice de argint. El cuprinde, aşa
cum s-a văzut doar obiecte de podoabă.
1

R6mer F. Ferencz, A Nagyvaradi ezii.stlelet, AE, VI, 1886, p. 204-207, 385-392.
V. Pârvan, Getica, o preistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 530-531. Tezaurul
de la Oradea, descoperit în anul 1885, este publicat şi de V. Pîrvan - vezi op. cit.,
p. 555, fig. 371.
3 D. Popescu, Objels de parure geto-daces en argent, Dacia, VII-VIII, 1937-1940,
p. 183 şi urm.; Idem, Nouveaux tresors geto-daces en argent, Dacia, XI-XII, 194547, p. 35 şi urm.; idem, Noi consideraţii asupra prelucrării argintului în Dacia,
Studii şi referate privind istoria României, partea I-a, Bucureşli, 1954, p. 89 şi urm.;
idem, Le tresor dace de Sîncrăieni, Dacia, N.S., II. 1958, p. 157 şi urm.; idem, Tezaure de argint dacice, I-II, Buletinul Monumentelor Istorice, anul XL, 4, 1971, p. 19
~i urm. şi anul XLI, nr. 1, 1972, p. 5 şi urm.; I. Nestor, Dcr Stand der Vorgeschichtsforschung in Riimănien, 1933, p. 168.; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans J'anliquitc, Bucureşti, 1945; E. Patek, Az ugynevezet „dak" eziistkincsek balkani kapcsolatai, Anliquitas Hungarica, II, 1948, p. 84 şi urm.; N. Fettich, Archăologische
Beitrage zur Geschichte der sarmatisch-dakischen Beziehungen, Acta Archacol. Acad.
Se. Hung. 1-4, 1953, p. 127 şi urm.; O. Floca, Contribu/ii la cunoaşterea tezaurelor
de argint dacice, Bucureşti, 1956. Mai recent K. Horedt în comunicarea „Tezaure
dacice de argint şi legăturile lor circummediteranee" susţinut la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a Muzeului din Constanta oct. 1972 - făcînd o analiză minuţioasă a tipurilor de podoabe, a asocierii lor, a ariei lor de răspîndire, precum şi a
altor aspecte, aduce precizări noi şi de o deosebită importanţă în studierea acestor
produse ale artei dacice.
7
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Cele mai comune şi mai caracteristice bijuterii din lumea dacică
au fost fibulele masive cu „nodozităţi", aşa cum le numea
Vasile Pîrvan. Ele erau purtate atît de femei cit şi de bărbaţi, servin,:
nu numai la împodobirea veşmintelor ci şi la prinderea acestora P<'
umăr, aşa cum se poate observa la unele figuri de daci de pe Columnă.
Ele erau de obicei asociate cite două şi eventual legate între ele cu
cite un lanţ ornamental. 1n cazul că se purtau 3 fibule, atunci doua
dintre ele erau perechi, adică de acelaşi tip, iar cea de-a 3-a reprezintă un tip aparte, aşa cum este şi în cazul nostru 4 •
Fibulele perechi de la Oradea-Sere, deşi se încadrează în seria
tipologică a fibulelor cu nodozităţi caracteristice Transilvaniei'\ prezintă o notă aparte prin lăţirea pronunţată a arcului, în partea ei superioară ( exemplare asemănătoare cunoscindu-se în tezaurele de la Moigrad6 şr Cojocna 7 şi prin motivul decorativ incizat pe această parte,
pentru care nu cunoaştem analogii în repertoriul ornamental al fibulelor din România 8 •
Pentru fibula a 3-a de la Oradea-Sere, cea mai apropiată analogie
ne este dată de 2 exemplare similare descoperite într-un alt punct al
oraşului Oradea, în 1893 şi păstrate în Muzeul Naţional din Budapesta9.
Fibulei cu nodozităţi i s-a atribuit ca origine fibula celtică, caracteristică în La Ten-ul II. Ea însă rămîne indiferent de originea sa,
piesa de podoabă preferată de daco-geţi. Lucru semnificativ în acest
sens este faptul că ea nu se întîlneşte în afara teritoriului locuit de
daci 1°.
Piese întîlnite frecvent în tezaurele dacice sînt şi lanţurile ornamentale. Ele erau purtate mai ales de femei, fie ca lanţuri de piept
un fel de colan lung - fie ca cingători, lanţuri de brîu mai lungi
ce cădeau libere pe şold 11 sau aşa cum am menţionat mai sus, legînd
preromană

4 K. Horedt, op. cit. Ţinem să mulţumim profesorului clujean pentru amabilitatea
cu care ne-a pus la dispozitie susmenţionata lucrare.
5 Acest tip de fibulă este aproape necunoscut în zona extra carpatică. Un singur
exemplar este cunoscut la lntorslltura - vezi D. Berciu, Arheologia preistorică a
Olteniei, Craiova, 1939, p. 219.
6 D. Popescu, Objets de parure ... , p. 199, 192.
7 Credem el! fibulele perechi de la Oradea-Sere nu pot fi amintite în seria
fibulelor de tip Sllrăcsllu-Cadea Mare, adicll cu corpul arcului lătit la capătul superior în formă trapezoidală, ci ele fac parte dintr-o variantă deosebită a fibulelor
cu nodozităţi. Această diferenţiere nu este şi una de ordin cronologic.
8 Motiv care nu este însă străin mai ales dacă ne gîndim la ornamentele protomelor bră\ărilor plurispiralice ca cele de la Cadea, Dupuş, etc. - vezi N. Fettich,
op. cit. pi. XXVIl/1, XXIII/1.
9 N. Fettich, op. cit. pi. XXIV/1-2. Fibule cu „nodozităţiu au mai fost descoperite pe teritoriul Crişanei la Sacalasllu - vezi D. Popescu, op. cit., p. 201 - şi Id
Sacalasllul Nou (Piesll ineditll, păstrată în colecţia profesorului Konevalik Ştefan
din corn. Derna, jud. Bihor).
10 D. Popescu, Tezaure de argint ... , (partea I-a), p. 25.
11 J. Dechelette, Manuel d'archeologle celtlque, 11/3, p. 1230; V. Pîrvan, Getica,
p. 534.
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perechile de fibule de pe umăr. Luînd în consideraţie lungimea şi
structura deosebită a lanţurilor de la Oradea-Sere,
o diferenţiere
funcţională pare plauzibilă şi în cazul nostru.
Din descoperirile mai vechi sau mai recente se cunosc două catc•
gorii de lanţuri ornamentale, de fapt două variante ale aceluiaşi tip.
Lanţurile făcute din verigi strînse la mijloc în formă de „8", apoi îndoite şi prinse una de alta, îşi au aria de răspîndire cu preponderenţă
în Transilvania şi Crişana 12 (Remetea, Cerbăl, Cojocna, Cadca, Moigrad, Gura Văii). Din a doua categorie de lanţuri ornamentale fac
parte acelea care dau impresia unor împletituri, dar formate şi ele
din mai multe verigi asemănătoare cu cele din prima categoric dar
mult mai strîns legate. Aceste podoabe le găsim răspîndite mai des
în zona getică, cu o prelungire în zona estică a Transilvaniei şi la sud
de Mureş. Piesa cea mai reprezentativă din Transilvania, este lanţul
de la Bistriţa 13 , despre care N. Fettich spunea că este una din cele
mai importante obiecte dacice de argint.
Aşa cum se poate observa, în tezaurul de la Oradea-Sere, ambele
variante ale lanţurilor ornamentate sînt reprezentate prin cîte un exemplar ceea ce este un fapt deosebit de rar. Pînă acum o situaţie similară nu o întîlnim decît la Merii Goala din Cîmpia Munteană 14 • De
asemenea ţinem să precizăm faptul că „colierul împletit" descoperit
de noi se află de fapt în afara ariei de răspîndire a acestui gen de
podoabă. Colierul discutat reprezintă cea mai vestică descoperire de
pe teritoriul ţării noastre.
Deşi brăţările sînt şi ele componente ale tezaurelor dacice, exemplare identice cu cele de la Oradea nu se cunosc pînă în prezent. Sînt
cunoscute cîteva brăţări asemănătoare ce pot fi socotite variante ale
unui prototip comun deşi sînt confecţionate prin procedee diferite.
Menţionăm acest lucru, deoarece semnalările de pînă acum au fost
puţin insistente.
Una din aceste procedee este aceia a torsării unei bare cu muchii.
Astfel, brăţara de la Sărăcsău 15 are marginile prevăzute cu cîte o bară
torsată şi îndoită la capete cu cite un ochi. Brăţările de la Bistriţa 1 ,;
au fost şi ele confecţionate tot dintr-o bară torsată care a fost îndoită.
La una dintre brăţări, capetele lăsate libere au fost prevăzute cu cîte
o proeminenţă conică.
Pentru confecţionarea celeilalte variante, în locul unei bare se
folosea un fascicul de sîrme mai groase care erau apoi strîns răsu
cite. Cel mai cunoscut exemplar din această variantă este cel de la
12
13

Vezi K. Horedt, op. cil.
Piesa se află în colecţia Muzeului de istorie din Cluj. tn Transilvania sînt
cunoscute şi alte piese similare - vezi O. Floca, op. cil., p. 30, pi. XXXII.
1" D. Popescu, Objets de parure ... , p. 185.
15 O. Floc a, op. c 11., p. 13, 16, fig. 11.
16 Păstrate în colecţia Muzeului de istorie din Cluj.
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C:orbăl 17 ,

la care mai adăugăm o altă brăţară mai simplă, ieşită ln
relativ mai recent la Rociu 18 •
Din cele descrise rezultă că, luînd în considerare elementul din
care a fost confecţionată (fir sau bară), brăţara de la Oradea face part"
din a doua variantă. Dacă ţinem însă cont de formă şi de anumite
detalii ornamentale, cca mai apropiată analogie ne este dată de una
din brăţările de la Bistriţa, care este confecţionată, cum am văzut,
dintr-o bară torsată şi avînd capetele prevăzute cu cîte o proeminenţă.
Tocmai aceste elemente comune la ambele variante (tutonii canid
la brăţara de la Bistriţa, Rociu şi Oradea; capete aplatizate Ccrbăl.
Bistriţa, Oradea etc.) ne îndeamnă să nu socotim aceste brăţări ca fă
cînd parte din tipuri deosebite, ci aşa cum am mai menţionat doar
simple variante ale unui prototip comun. Credem că această observaţie poate fi generalizată şi în cazul colierelor, unde tehnicile amintite se întîlnesc mult mai frecvent 19 • Torsarea barelor sau a firelor
este un procedeu decorativ vechi local, piesele dacice lucrate în acest
fel, - aşa cum menţionează V. Pîrvan - conservă de fapt procedee
din epoca bronzului sau a Hallstattului 20 • Tot ca un element tradiţio
nal local, avînd drept izvor de inspiraţie piese de la sfîrşitul epocii
de bronz, poate fi socotit şi terminaţia în butoni conici 21 •
Piesa „unicat" din tezaurul de la Oradea-Sere este fascicula formată din spirale care reprezintă probabil o diademă. In contextul
tezaurelor din Dacia, ea nu are în prezent nici o analogie cît de cit
apropiată. Spiralele sînt însă foarte răspîndite în toată aria CarpatoDanubiană la sfîrşitul epocii de bronz şi începutul Hallstattului 22 •
Dispunînd în prezent de un repertoriu cu peste 100 de localităţi în
care s-au descoperit obiecte şi tezaure dacice, originea autohtonă a
tezaurului de la Oradea-Sere primeşte o ireversibilă confirmare. Aşa
cum am văzut, pentru marea majoritate a podoabelor din tezaurul
amintit posedăm analogii certe. Ele fac parte din tezaure descoperite
atît în Transilvania, Crişana şi Banat cit şi la sud de Carpaţi (Oltenia,
Muntenia), adică aproape de pe întreg teritoriul locuit de daci. Tocmai
iveală

17

T. Ortvay, Al:, IX, 1875, p. 216.
V. Teodorescu, I. Rizea, V. Dupoi, Un tezaur de podoabe dacice de argint şi
de monede romane republicane descoperite în Muntenia, Studii şi Comunicări, Muzeul
Piteşti, II, 1969, p. 104, fig. 2 a.
l!J D. Popescu, Tezaure de argint ... , (partea l-a), p. 32, fig. 32-50.
20 V. Pîrvan, op. cit., p. 540.
21 O. Floca, op. cit., p. 16.
22 Numărul depozitelor în care găsim saltaleonii fiind prea mare, ne rezumăm
~ă amintim doar pe cele de la Otomani vezi I. Ordentlich, în Acta Musei Napocensis, V, 1968, p. 397 şi urm.; Giula - vezi M. Rusu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 171;
Minişul de Sus, Uioara, Caransebeş informaţii primite de la M. Rusu. Un fascicul
asemănător cu cel descoperit în tezaurul de la Oradea-Sere, dar confecţionat din
bronz, este semnalat la Bodrogkeresztur (R.P.U.) - vezi M. No\'otna, Die bronzediademe der Slowakei, Sbornik Filozolickej Facully Univerzily Komenskeho, XVIII
(VII), 1967, p. 53, fig. 6.
18
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acest lucru reprezintă o elocventă dovadă a unităţii artei argintarilor
daci şi a preferinţelor estetice comune 23 •
Covîrşitoarea majoritate a arheologilor recunosc că obiectele de
podoabă din tezaurele amintite de noi, reprezintă elemente caracteristice pentru cultura materială a dacilor care, chiar şi atunci cînd
au folosit prototipuri sau influenţe străine, le-au preluat creator, le-au
adaptat, creind variante şi tipuri de podoabe dintre care unele sînt
specifice numai teritoriului locuit de ei.
Datarea tezaurului de la Oradea-Sere nu ridică probleme deosebite
dacă ne rezumăm să discutăm numai perioada cînd acesta a fost depus în pămînt. Este îndeobşte cunoscut că tezaurele de argint dacice
au fost datate fie pe baza monedelor, care apar în foarte multe tezaure, (monede din Dyrrhachium şi Apollonia, monede Thasiene, monede romane republicane) fie pe baza fibulelor şi ele relativ uşor databile.
In marea majoritate a tezaurelor mixte, seria monedelor tezaurizate se opreşte în secolul I. î.e.n. 24 dar este adevărat că ultima monedă
dintr-o serie nu poate să indice decît cel mult data la care a fost îngropat tezaurul respectiv. Tocmai de aceea este foarte dificil să stabilim cu exactitate data confecţionării acestor bijuterii, cunoscîndu-se
şi faptul că ele au fost utilizate într-o perioadă de timp îndelungat
unele transmiţîndu-se din generaţie în generaţie. Faptul însă că emisiunile acestor monede care însoţesc tezaurele de obiecte de podoabă
se opresc la jumătatea secoluluL I. î.e.n. sau în a doua parte a acestuia, pare totuşi semnificativ şi determinant pentru datarea ,acestor
tezaure 25 • Trebuie să ţinem cont şi de două observaţii de o deosebită
importanţă şi anume că, denarii republicani romani descoperi ti în
Dacia nu au avut o circulaţie intensă înaintea secolului I. î.e.n. şi pe
de altă parte că în secolele ulterioare nu s-au îngropat - cu o singură excepţie tezaure de podoabe sau de obiecte de argint împreună
cu monede. Astfel, putem conchide că piesele din tezaurul de la Oradea-Sere, care de altfel au analogii într-un număr mare de tezaure
datate cu elemente numismatice (Bălăneşti, Cerbăl, Seica Mică, Săcă
lăsău, Gura Văii etc.) sau de alte elemente de bază, cum sînt fibulele cu „nodozităţi", au fost tezaurizate în cursul secolului I. î.e.n.,
probabil la mijlocul acestuia.
23 Acest lucru nu exclude însă faptul că în anumite regiuni să existe preferinţe
deosebite pentru un anumit gen de podoabă. K. Horedt delimitează în acest sens o
zonă sudică şi una nordică, dar în care apar şi li puri de podoabe comune. vezi
K. HorC>dt, op. cil.
24 D. Popescu, Noi consideraţii ... , p. 103; I. Winkler, Expansiunea economică
a Romei în Dacia înainte de cotropirea ei, Studii şi Referate privind Istoria României, partea I, 1954, p. 155-156.
25 lntr-un singur tezaur de podoabe dacice au fost găsite monede imperiale
romane, care datează tezaurul spre finele sec. I e.n. - vezi C, S. Nicolaescu Plopşor,
Le tresor dace de Poiana-Gorj, Dacia VII-VIII, 1939-1940, p. 203 ~i urm.
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în cadrul altor tezaure din secolu I

r. î.e.n. este aceia a locului, a teritoriului unde au fost lucrate podoabele de argint. Este de prisos să reluăm argumentările unora sau altora dintre arheologi, însă sîntem datori de a prezenta obsNvaţiil0
noastr0 privind posibilităţile localizării atelierului ele confecţionare a
bijuteriilor din tezaurul de la Oradea-Sere.
Descoperirea pc teritoriul actual al oraşului Oradea a trei tezaure
ele podoabe dacice de argint (în 1885, 1893 şi în 1970), în trei punct<'
diferitc 26 , numărul relativ mare de piese componente (circa 30), prezenţa mai multor podoabe comune, descoperirea a două aşezări dacice
contemporane cu tezaurele amintite 27 , descoperirea într-una din acestea
a unui atelier de turnătorie 28 , precum şi găsirea mai multor monede
republicane romane şi a unui tezaur de monede emise de oraşele Dyrrachium şi Apollonia 29 , sînt toate elemente de necontestat care confirmă faptul că pe vatra oraşului a existat în secolul I. î.e.n., o importantă şi puternică comunitate dacică.
Dacă luăm în considerare şi faptul că Oradea se află în apropierea
unei zone bogate în minereuri de argint, cum este aceia din jurul Beiuşului, mine care par să fi fost exploatate încă din antichitate, argumentarea noastră pare şi mai plauzibilă.
Din analiza ariei de răspîndire a descoperirilor dacice din Crişana
rezultă
ca m regiunea mărginită la nord de Crişul Repede şi la
sud de cel Alb
regiune în care se situează şi zona minieră
din jurul Beiuşului, nu s-au descoperit podoabe dacice de argint. Acest
lucru ne face să credem că argintul exploatat nu a fost prelucrat în
imediata apropiere a minelor 30 - lucru confirmat şi de alte descoperiri
din Dacia - ci a fost transportat în spre centre intens locuite, dezvoltate sub toate aspectele, centre politice de stăpînire dacică cu posibilităţi economice şi tehnologice avansate, cu specialişti în prelucra26 Ramer F. Ferencz, A Nagyvâradi .. , p. 204-207; N. Fettich, op. cit., p. 160,
pi. XXIV 11-12. Oradea fiind singura localitate din Dacia unde au fost descoperite
atîtea tezaure de podoabe dacice de argint.
27 Una dintre aşezări se află pe platoul Salca din sud-estul oraşului (materiale
inedite in colecţia Muzeului Ţării Crişurilor), iar cea de a doua aşezare este situatct
pe Dealul Viilor - vezi T. Roşu, Aşezarea dacică din Dealul Viilor, Crisia, 1972,
p. 116 şi urm.
28 Procesul Verbal al „Societăţii de arheologie şi istorie a judeţului Bihor şi al
oraşului Oradea", voi. II, p. 137-138.
29 M. Chitescu, Descoperirea monetară de la Beiuş, Studii şi Cerceldri de Numismatică, IV, 1968, p. 361.
30 Semnalăm faptul dl deşii în jurul Beiuşului nu s-a semnalat pină in prezent
vre-o aşezare dacică care ar putea fi datată în ultimele secole ale mileniului I î.e.n.,
ln această zonă au fost descoperite mai multe tezaure monetare datate in aceasUI
perioadă (Tezaurile cuprind monede emise de oraşele Dyrrhachlum şi
Apollonia
precum şi monede republicane romane) - vezi M. Chitescu, op. cit., p. 355 si urm.
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rea metalelor şi cu posibilităţi reale de valorificare a acestor bijuterii.
Un astfel de centru putea fi fără îndoială Oradea 31 •
Nu încape îndoială că îngroparea tezaurului de la Oradea-Sere, ca
ele altfel şi a celor 11 cîte au fost descoperite în Crişana, au fost legate
de puternicile frămîntări şi tulburări politice şi sociale din perioada
lui Burebista, perioadă cu aspecte complexe dar care se conturcaza
din cc în ce mai clar, în cadrul istoriei Daciei preromane, cu fiecare
nouă descoperire.

31 Nu excludem însă nici posibilitatea ca aici la Oradea să se fi stabilit temporar un meşter ambulant cu atelierul său.
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Oradea-Sere, fig . l a-b, fibula
r. 1 (de talii). ln ruptur ă se poale ses iza fol os ir ea
unui mi ez pes te ca re s-a ap li ca t o foită de argint de b un ă ca lita te. Fig. 2- 3 la nturi
ornamen tale; fig. 4 pandantiv cu v e rigă ; fig. 5 br ă tar ă; fig . 6 fasc i c ul ă de sîrme
spirala le
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CASTRUL ROMAN DE LA BOLOGA.
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 1969
DE
N. GUDEA

In vara anului 1969 între 30 iunie - 27 iulie s-a desfăşurat la
Bologa pe teritoriul castrului roman cea de a patra etapă de săpături
arheologice 1• A fost cercetată praetentura sinistra cu o secţiune
(a IX-a=130X 1,20 m) ce pornea din atrium şi traversa diagonal praelentura sinistra pînă la zidul interior al turnului din colţul de NV~.
A fost cercetat deasemenea Jatus praetorii sinistrum. Această porţiune din castru, ca de altfel toată partea sa centrală, este foarte răvă
şită şi denivelată 3 • Au fost trasate trei secţiuni: (a Xll-a=45X 1,20m;
a XII-a A=35 X 1,20 m; a XV-a= 10 X 1,20 m) paralele şi avînd direcţia est-vest, distanţate între ele cu cca 10 m. Tot aici au fost trasate
secţiunile a XIV-a ( 15 X 1,20 m) pentru a verifica limitele spre vest
ale clădirii comandamentului şi a XVI-a ( 15 X 1,20 m) pentru a afla
poziţia zidului de N a clădirii B, aflată la vest de praetoriu.
La porta principalis dex,tra a fost trasată o secţiune transversală
pentru a identifica şi verifica planul bastionului de V rămas necercetat4.
1 în legătură cu cercetările arheologice efectuate la castrul roman de la Bologa:
M. Macrea în ACMIT, IV, 1939, p. 197-223; E. Chirilă - N. Gudea, în Materialele,
X, (mss); N. Gudea, în Apulum, X, 1972, p. 121-150. Mulţumesc prof. E. Chirilă
pentru permisiunea de a publica rezultatele acestor cercetări şi pentru sfaturile competente pe care mi le-a dat.
2 Secţiunea a IX-a continuă de fapt o sectiune trasată chiar în anul 1967 pentru
determinarea clădirii comandantului.
3 Despre starea terenului în porţiunea centrală a castrului am mai vorbit şi în
rapoartele anterioare: vezi Apulum, X, 1972, p. 122-3, Aşa cum spuneam şi acolo
faptul că terenul pe care se află castrul este cultivat ne obligă să urmăm o destul
de sinuoasă linie a cercetărilor. In anul 1969 datorită intervenţiei direcţiunii Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj a fost trecută în patrimoniul statului o
porţiune din castru. Folosim prilejul pentru a mulţumi tovarăşului acad. prof. C.
Daicoviciu pentru această intervenţie. Aceleaşi mulţumiri le adresăm pe această cale
organelor de partid şi de stal de la Poieni care s-au interesat şi preocupat de rezolvarea acestor chestiuni.
4 M. Macrea, ln ACMIT, IV, 1939, p. 215-126.
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Au fost trasate trei secţiuni pentru determinarea poziţiei şi sistemului de construcţie al drumurilor din interiorul castrului: secţiunea a X-a ( 13 X 1,20 m) pentru determinarea viae principalis i11
spatele porţii principalis sinistra; şi secţiunile a XI-a şi a XIII-a
(20 X 1,20 m) pentru determinarea 'Viae praetoriae. Ultimele două se
află la 21,50 m, respectiv la 63 m de zidul de nord al practoriului.
Pentru rezultatele cercetărilor din acest an vezi schiţa plan a
castrului (fig. 1).
Profilul secţiunii a IX-a prezintă felul cum era organizată praeteatura sinistra, sugerînd însă organizarea ei în general. Se confirmă.
existenţa unui paviment în atriul pretoriului, constînd dintr-un strat
de nisip şi prundiş roşcat avînd grosimea de cca 0,15-20 m. Aceeaşi
secţiune traversînd una dintre cele două gropi mari care se aflau
în pretoriu a dovedit că ea este rezultatul unei săpături relativ recente probabil făcută de căutătorii de comori. Aceştia au pătruns.
adînc în stratul de pămînt neumblat, distrugînd aproape în întregime încăperile cc se aflau pc latura de V a pretoriului. Zidul de N
al acestuia are grosimea de 0,90-95 m. Temelia lui este construită
din piatră calcaroasă de carieră prinsă cu mortar, la bază fiind cîţiva
bolovani de gresie neprinşi cu mortar.
Vom face o succintă prezentare a profilului secţiunii a IX-a în
porţiunea cuprinsă între zidul de N al pretoriului şi turnul din colţul
de NV (fig. 2): în faţa zidului pretorului pe lutul galben neumblat
se află un strat de prundiş şi nisip galben, avînd grosimea de 0,350,40 m care alcătuia un fel de pavimetnt. Faptul întăreşte presupunerea noastră, dată de o secţiune trasată în anul 1967 perpendicular
pc zidul de N al pretoriului, că în faţa acestuia se află o porţiune
mai largă pavată. Ea forma, probabil aici, împreună cu via principalis un loc de adunare. La patru m de zid porţiunea pavată este
întreruptă de o groapă care pătrunde parţial şi în pămîntul neumblat.
Groapa s-a umplut cu pietre şi material arheologic. Deocamdată prezenţa ci aici nu pare să ne spună prea marc lucru. Dat fiindcă desparte porţiunea pavajului din faţa clădirii B de via principalis ar
putea avea rolul unul canal de drenare a apei dacă nu cumva este
urma unui zid scos. La m 30 (socotit de la capătul de SV al secţiunii)
apare via principalis. Lăţimea ci măsurată pe diagonală este 8 m (în
lini0 dreaptă lăţimea ei este 6,50-7 m, ·vezi secţiunea XI; fig. 5/1).
Modul în care a fost construită este următorul: la bază, pc lutul neumblat se află. un strat de bolovani de piatră de carieră. Ei sînt mai
concentraţi în partea de mijloc, care este mai ridicată; peste bolovani urmează un strat de nisip şi prundiş galben roşcat foarte compact.
Grosimea stratului este de 0,40-50 m şi acoperă întreaga lăţime a
drumului. Peste nisipul şi prundişul galben se află un strat mai subţire de prundiş de culoare închisă. Nu putem preciza dacă stratul de
sus este alcătuit din nisip şi prundiş de rîu sau prundişul galben-
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s-a colorat din cauza stratului de humus actual aflat deasupra
lui. Grosimea drumului este 35-55 cm la mijloc, iar la margine
este de 10-15 cm. In secţiunea a X-a via principalis are lăţimea de
6,50-7 m; grosimea la mijloc este de 47 cm, iar la capete 10 cm
((fig. 5/2).
La marginea de N a drumului principalis urmează o porţiune de cca
3 m ce constă dintr-un strat de lut de culoare galben închisă iar deasupra lui urme slabe de locuire. La m 40 (şi la 14,50 m de zidul pretoriului) secţiunea a identificat zidul de S al unei barăci iar la m
48,50 zidul ei de N. Zidul are pietrele prinse cu mortar şi este gros
de 1 m. Temelia lui cu ceva mai groasă se înfige în lutul neumblat
0,45 m. In partea superioară a temeliei pietrele sint prinse cu mortar. La bază, ca şi la zidul pretoriului se află bolovani de gresie
neprinşi cu mortar. Lăţimea bărăcii socotită pe diagonală este de
8,50 m (în linie dreaptă cam 7 m).
½ungimea bărăcii, determinată cu ajutorul unor secţiuni scurte trasate peste laturile ei de E şi V, este de 40 m. Baraca se află la 3,504 m de via praetoria şi la cca 3,5--4 m de via sagularis de pe latura
de V. In interiorul barăcii stratigrafia se prezintă astfel: deasupra lutului neumblat se află un strat de lut amestecat cu sfărîmături de ~igle, cărămizi şi puţine fragmente ceramice. Grosimea stratului este
0,30 m. Peste el urmează un paviment de mortar gros de 10-15 cm.
pavimentul se prezintă astăzi uşor denivelat, iar la 2 m de zidul de
S al barăcii este străpuns de o groapă modernă. Deasupra pavimentului se află un strat subţire de locuire cu multă arsură, cărbune şi material arheologic. Grosimea stratului de locuire este de 0,25 m. Menţionăm că în paviment
la 1,5 m de acelaşi zid de S a fost găsit un
lănţişor de aur (fig. 23/4).
în continuarea barăcii cu zid de piatră de la m 48,50 pînă la m 5q
stratul de locuire continuă fără nici o întrerupere indicînd aici prezenţa_ unei barăci de lemn probabil. în interiorul ei stratul de locuirP
este nederanjat, avînd o culoare roşie, dată de cantitatea mare de lipitură de pămînt ars (sau chirpic) aflată în el. Fundul barăcii prezintă
la m. 53, 50; 55; 56, 25 trei adîncituri, care judecind după cantitatea
mare de „arsură'"' aflată în ele ar putea fi gropi ale unor stîlpi d0
susţinere. Intre m 58-61,50 se află un drum care desparte baraca nr.
1 de baraca nr. 2 (fig. 6/1). El este aşezat pe lutul neumblat, arc lă
ţimea de 3,75 m, grosimea în punctul cel mai bombat este 0,25 m.
Este alcătuit din nisip şi prundiş de culoare galben-roşcată. Baraca nr.
2 se întinde între m. 61,75 - m. 70. Stratul de locuire este deasem0nea compact, de culoare roşie sau roşcată cu multe dungi de arsură.
Partea inferioară a acestui strat, pe o grosime de 0,20 m este amestecată cu lut de culoare galbenă. Materialul arheologic din această
parte a stratului de locuire este acelaşi cu cel din partea superioară.
poate cu ceva mai puţin abundent. S-ar putea ca această parte> a stra-
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tu lui de locuire să repr zinte o fază ant erioară, probabil prima fază
d cons trucţi e,
a de pămînt, a cas tru lui. D la m. 69.75 la m. 73,25
se întind un alt drum are d sp art bara ca nr. 2 d nr. 3. El
t
cons truit în ac laşi mod ca şi drumul m enţionat anter ior. Grosimea
lui în mijloc este de 0,30 m. Drumul es te a şez at deasupra unui trat
anterior de locuire , destul d s ubţir , dar din car au ap ărut fragment d vase, caram1z1, ar s ur ă . D la m. 73,25 la m. 95 se află bara ca nr. 3. Stratigrafia
ste as emănă t oare cu a bară cii pr cedente.

o

f'"

Fig. 3. Profilul

sec ţiunii

a XIII-a via praetoria (d e taliu)

Fig . 4. Profilul sec ţiunii a

I-a

ia praetori a. Scara 1 : 1

I

Fig . 5.
c \iunii I -a ia principalis.
2. Profilul s c tiunii a -a ia prin cipali .
1. Profilul
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Fig. 6.
1. Profilul sec\iunii a IX-a drumul dintre baraca nr. 1 şi 2.

2. Profil ul sec\iunii a IX-a drumul din tre baraca nr. 3

şi

4.

La mijlocul ei într e m 84-85 se află o grămadă de bolo'Vani ad înci ţi
în pămîntul n e umblat. Ei nu sînt prinşi cu mortar, dar judecînd după
poziţia lor centrală pe axa barăcii ar fi putut fi un suport pentru
stîlpii de susţinere . Intre m 95 ş i 98 se află un al treilea drum car e
desparte baraca nr 3 de nr 4. (fig. 6/2). Lăţime a lui este cca 3 m grosim a lui la mijloc este 0,35 m.
Intrucît din aces t punct sec ţiun e a traverse ază o zonă fără importanţ ă pentru planul castrului vom m e nţiona doar că panta păm în tului
neumblat în aint e ază spre margine cu un unghi foar te mic. In s ctorul
und încep e valul de pămînt, între pămîntul n eumblat ş i acesta se
află un strat de prundi ş roşu, şi un strat de humus antic (un strat de
pămînt n gru cu bolovani). In păm întul galben al v alului se afl ă resturi de ţigle cărămizi, fragmente c ramice ş i b olovani 5 •
Se c ţiunile a XI-a ş i a XIII-a au identificat via praetoria. Din profilul lor r ies că drumul este a şez at p e pămîntul neumblat ceea ce
înse amnă că datează, ca ş i via principalis din prima fază a castrului.
Lăţim ea lui est
5,75 (S ec ţiunea a XI-a, fig. 5) şi 5,50 m (S ecţ iun ea
a XIII-a, fig . 3). Grosim a la mijlo c est 0,42 resp otiv 0,50 m. Spre
cap te se subţiază. Modul de cons tru cţie st acela ş i ca şi la tvia prinipalis.
6 Fă r ă

s taţi o nau

îndoi a lă castrul de păm î nt a fost ridi ca t la o dată cînd trupele romane
d ja aici devr e me ce aces te ma teriale a u ap ă rut în com p oziţ ia valului de

pămîn t.
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S cţiunil tras ate în latu
pra torii sinisrt:rum indică e ist en ţa în a ce a•s tă parte a cas trului a două clădi r i B şi
Clădi ril
au a vut zid d piatr ă
ş i a cop ri ş din ţigl e ş i glan .
Clădirea B (28,50X8 m) se a flă
la 4,50 m V de pre toriu. Zidul
clădirii es t
gros de 0,90 m.
T melia, cu fo art puţin mai
groasă, are pi e tre le prinse cu
mortar. Ea se înfige în păm întul n umblat 0,45 m. Zidul clă 
dirii se păs tr e•ază bine cu
cepţ ia porţiunii de
a i und
zidul a fost scos în în tregim ,
ca ş i la clădire a C d altf 16 •
Laturile d e
al clădi r ilor B
ş i C se află pe a cee a şi linie cu
latura d
a pretoriului.
Poat că
sînt cu 0,30 m
. Clădir a B
s
, în lungim , în
două ş iruri d
încăp ri. Zidul
car le d part
te gro d
0,85 m . Lăţimea fi cărui şir d
încăp ri
t d 3,75 m. încă
p ril
au a ut u n pa im ent
gro d 0,20 m ons tînd dintr-un stra t d ni ip şi prundiş
roşu pu
pe părnîntul n urnblat. Mat rialul arh ologic de cop rit în int riorul şi în jurul lăd irii , on tînd din c rarni că, ob i c t
din fi r, ţigl ,
olan
te ., nu dă indi ii d pr
d tinaţia lădirii. Ea urm az
a fi
r tat d taliat.
(28,50X 1 ,75 m)
d 0,80-85 m .
pi tr 1
înfig
tul n umblat O, O m .
a
II-a , a id n tifi
riorul 1 diri i u n zid
om -
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partimenta pe axa lungă în două părţi. Probabil clădirea are mai
multe încăperi. Ele urmează să fie cercetate. Clădirea C se află la
:1,70 m de clădirea B, iar la cca 2,50-3 m spre V se află via sagularis.
O porţiune din acest drum străbătut de secţiune ne-o arată alcătuită
dintr-un strat de nisip şi prundiş roşu-galben gros de 20 cm.
La poarta principalis dextra a fost executat un sondaj cu scopul de
a identifica poziţia şi planul bastionului de S al porţii. Secţiunea trasată transversal peste poartă (fig. 7) confirmă cele afirmate de M Macrea în legătură cu bastionul de N şi cu pa'Vajul drumului pe spaţiul
porţii7. Bastionul de S măsoară 7,90 m în lungime, lăţimea părţii lui
dreptunghiulare este de 4,75 m. Partea rotunjită a bastionului depă
şeşte spre ext~rior linia zidului de incintă cu 1,80 m, raza semicercului
pe care îl formează fiind de cca 2 m. Spre spaţiul porţii bastionul are
două ieşinduri. Unul dintre ele este aşezat la colţul de NV şi măsoară
1 X0,30 m. Al doilea se află la 2,36 m spre exterior şi măsoară
1 X 0,34 m. Interiorul bastionului are forma unui patrulater cu laturile
neegale: 2,80 (N) X2,20 (E) X2,45 (S) X2,40 (V). Grosimea zidului este
de 1,10 m. (fig. 8; fig. 9). Partea din faţă a bastionului este plină. în
interiorul lui se află un paviment de mortare, gros de O, 10-15 m deasupra căruia se află stratul de locuire.
în faţa porţii praetoria la cca 200 m spre N, pe un loc unde se puteau distinge bine urmele unor ruine, a fost efectuat un sondaj cu
scopul de a preciza originea şi eventual destinaţia construcţiei aflate
aici. Au fost executate trei secţiuni: două (a I-II-a) orientate N-S
(20X 1,20 m) şi una (a III-a 25X 1,20 m) orientată E-V. Secţiunile au
precizat că în acest loc se află o construcţie romană avînd spre partea de V două abside, iar în interior instalaţie de hypocaust. Au apă
rut numeroase tuburi de apaduct. Deşi lucrările urmează să fie continuate, poziţia clădirii şi caracterul materialului arheologic ne permite
să presupunem că ar putea fi vorba despre o baie a castrului.

Materialul arheologic
în cele cc urmează vom prezenta pe scurt materialul arheologic
în săpături. Cea mai mare parte a lui constă din ceramică, deobicei foarte fragmentară, apoi unelte din fier, arme, obiecte din bronz
şi unelte. Dat fiindcă ceramica
se prezintă fragmentară o vom prezenta după criteriul culorii şi facturii pastei în cadrul formei de vas
generale.

apărut

G ln partea de S a clădirilor B şi C a fost săpat în
contemporană un şanţ foarte larg care străbătea şi valul
săpnt cu ocnzia transporturilor organizate de piatră din
7

M. Macrea, op. cil., p. 217-218.
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epoca modernă sau poate
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Au apărut cîteva fragmente din ceramică de import terra sigillata.
Un fund de bol poartă stampila CIPPI M. (Secţiunea a IX-a baraca -t
a=0,80 m) fig. 21/3.
- fragment din peretele unui bol.
Secţiunea a IX-a; m 110, a=0,80 m. (Fig. 20/1=21/1).
Tot din categoria ceramicii foarte fine a mai apărut un fragment
de vas cu decor imprimat (fig. 20/3=21/2) din pastă roşie foarte fină
cu firnis închis (Secţiunea IX, Baraca 4 a=0,60)
- un fragment de piesă a cărei destinaţie nu o putem preciza
(fig. 20/2) din pastă roşie foarte fină. Pretoriu.
Ceramica de uz general prezintă formele de vase obişnuite: oala,
străchini, farfurii, căni, chiupuri, mortaria ...
Cea mai răspîndită formă de vas este oala. Distingem oale din
pastă roşie fină (fig. 10/1, 2, 3, 4; fig. 11/1, 3, 4, 6; fig. 12/3, 25-29, 31,
39, 42, 47; fig. 13/3, 4, 7-9); din pastă roşie foarte fină (fig. 12/64, 66);
pastă cenuşie fină (fig. 10/8; fig. 11/5, 7, 8, 9; fig. 12/8-19, 43, 44, 46,
48; fig. 13/2); pastă cenuşie nisipoasă (fig. 10/5; fig. 12/12); pastă.
roşie nisipoasă (fig. 10/6; fig. 11/10, 11; fig. 12/5-7);
pastă roşcata.
brună nisipoasă (fig. 10/7; fig. 11/2, 14; fig. 12/4, 20-24, 30, 40, 41, 4-1.
45, 49).
Strachinile sînt în general din pastă fină, chiar foarte fină. Culoarea
ei diferă; pastă roşie foarte fină cu firnis (fig. 12/52, 58-62) pastă roşie fină (fig. 13/1, 3); pastă cenuşie fină (fig. 12/51, 53-57; fig. 13/5,
6); pastă brună roşcată nisipoasă (fig. 12/50).
Farfuria reprezentată de un singur exemplar (fig. 12/63 este din
pastă roşie foarte fină cu firnis.
Cănile sînt deobicei din pastă roşie foarte fină (fig. 14/1-10).
Chiupurile sînt deasemenea din pastă fină de culoare roşie (fig.
14/12, 14, 15, 17, 19) sau cenuşie (fig. 14/16).
Mortaria sînt făcute din pastă roşie fină, avînd partea interioară
impregnată cu pietricele (fig. 15/1-4). Cîteva 'Vase aparţinînd acestei
forme au fost descoperite la baie (fig. 15/2, 3). Tot aici au fost descoperite cîteva vase mari, capacitatea lor fiind fără îndoială în legătură
cu destinaţia clădirii (fig. 14/11, 18, 20, 21). Toate sînt realizate din
pastă roşie fină cu firnis la suprafaţă.
Din toate secţiunile au apărut fragmente de Yase lucrate cu mîna.
Pasta este de calitate proastă, cu nisip şi pietricele. Dată fiind importanţa prezenţei ei în epoca romană o vom prezenta pe scurt:
1. Parte din gura unei oale din pastă brună cenuşie, nisipoasă. Pc
umărul vasului şi pe corp striuri verticale. (fig. 16/1).
8 Nu am găsit analogii pentru figura din m<'lopa primă a fragmentului în DC'c-helctte J., La ceramique ornec de la Gaule romainc, Paris, 1904; pentru animalul din
a doua metopă vezi Dachelctte, II, p. 118, nr. 753. Locul de fabricare pare a fi
Lezoux, iar producătorul Cinnamus. Linia in zig-zag care delimitează între ele metopele (Dcchelette, I, p. 183) indică aceeaşi perioadă.
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2. Fragment din peretele aceluiaşi vas (fig. 16/2).
3. Fragment din peretele unui vas din pastă brună roşcată; decorată cu alveole
(Secţiunea a lX-a,
baraca 1, m. 42-3, a= 0,35 mJ
(fig. 16/3).
4
4. Fragment din fundul unei ceşti dacice (Secţiunea a XII-a clădirea B, a=0,40 m) (fig. 16/4).
5. Fragment din peretele unui vas din pastă brună roşcată. Decorat
cu alveole aşezate în şir orizontal. Secţiunea a IX-a baraca nr. 2, m 6--t,
a=0,40 (fig. 16/5).
6. Partea din gura unei oale. Secţiunea a IX-a, baraca nr. 3, m.
67-8), a=0,75 (fig. 17/4).
7. Fragment din buza unei strachini. Secţiunea a XVI-a, clădirea B
(fig. 17 /5).
8. Parte din gura unei oale. Secţiunea a IX-a, baraca nr. 3, m. 6465, a=0,40 (fig. 17/7).
9. Fragment dintr-o strachină cu fund plat, din pastă cenuşie bruna,
Secţiunea a IX-a, baraca nr. 3, m. 64, a=0,65-70 (fig. 17 /8).
10. Parte din gura unei oale din pastă roşie nisipoasă. Secţiunea
JX, Baraca nr. 3, m. 68-9, a=0,80-85 (fig. 17/9).
11. Parte din gura unei oale. Secţiunea a XI-a, spre baraca nr. 1 m.
51-52, a=0,35 (fig. 17/10).
Tot în categoria mare a ceramicii mai intră:
- fragment dintr-o piesă de lut. d=4 cm; gr=0,6 cm (fig. 22/4)
- fusaiolă din pastă brună roşcată. d = 4 cm; diametrul găurii=0,8
cm; gr=3 cm. Secţiunea a IX-a, baraca nr. 2, a= 0,20 m. (fig. 22/5).
Uneltele sînt din piatră şi fier. Dintre uneltele de piatră amintim
gresiile pentru ascuţit (fig. 18/6-13 avînd dimensiunile: 8,7X 1,BX2 cm:
9,5X2,6X 1,6 cm; 8,7X3,2 cm; 9,6Xl.6X2,6 cm; 7,7X3X2,8 cm; 10,3X
4,3 X 5,4 cm; 9,2 X 2,5 X 3 cm; 11,8 X 4,4 X 1,4 cm.
Dintre uneltele de fier menţionăm:
1. cheie de fier, L=7,3 cm; lăţimea capului 2,4 cm. Secţiunea a IX-a;
m 75, baraca nr. 3, a=0,30. (fig. 17/1).
2. Cheie. L = 8,5 cm. Pretoriu (fig. 17/2).
3. Lamă de cuţit. L=19 cm; 1 =3,2 cm; cuiul de fixare - 6 cm.
Secţiunea a IX-a, baraca nr. 2 (fig. 17/3).
Au fost descoperite un mare număr de fragmente de arme.
1. Fragment vîrf de lance cu nervură mediană: 7,4 X 3,5 cm, Secţiu
nea a IX-a, baraca nr. 3, a= 0,40 (fig. 17 /6).
2. Fragment vîrf de lance 12,3 X3,5. Secţiunea a IX-a, m. 80-81.
baraca nr. 3, a=0,40 (fig. 18/1).
3. Fragment vîrf de lance 8,5 X 2,8 cm. Secţiunea a IX-a, m. 12, a=
0,60 (fig. 18/2).
4. Fragment vîrf de lance: 15,5 X 4 cm; diametrul găurii de în mănu
şare, dg = 1,4 cm. Secţiunea a IX-a,
baraca nr. 3, m. 67-69, a=0,40
(fig. 18/3).
.
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5. Fragment Yîrf de lance 19 X 2,5 cm; dg = 2 cm. Secţiunea a IX-a,
m. 59, baraca nr. 3, a=0,40 (fig. 18/4).
6. Fragment vîrf de lance: 22 X 4,5 cm; dg = 2 cm. Secţiunea a IX-a,
m. 79-70, baraca nr. 3 a=0,40 (fig. 18/5).
7. Fragment vîrf de lance: 15X4 cm; clg= 1,6 cm. Secţiunea a IX-a,
m. 69-70 baraca nr. 3, a=0,40 (fig. 18/6).
8. Vîrf de lance. 13,5X3 cm; dg=l,6 cm. Secţiunea a IX-a, m.
95-96, baraca nr. 4, a= 0,40 (fig. 19/4).
9. Fragment dintr-un vîrf de lance: 8,5X2 cm. Secţiunea a IX-a, m.
69-70, baraca nr. 3, a=0,45 (fig. 19/5).
1O. Vîrf de lance. 17,8 X 4,5 cm. dg = 1,8 cm. Secţiunea a IX-a, m
59, a= 0,42 cm (fig. 19/6).
11. Fragment vîrf de lance: 18 X 5 cm; dg = 2 cm. Secţiunea a IX-a,
m 65-66, baraca nr. 3, a=0,60 m (fig. 19/7).
12. Vîrf de suliţă·: 8,8 X 2 cm. dg = 1 cm. Secţiunea a IX-a, clădirea
B, a= 0,55 m (fig. 19/1 ).
13. Vîrf de suliţă. 11,5 X085 cm. Secţiunea a XII-a clădirea B,
a= 0,45 m (fig. 19/2).
14. Vîrf de suliţă. 9,2Xl,3; dg=l,2 cm. Secţiunea a XII-a lîngă.
zidul de V al pretoriului, a= 0,35 m (fig. 19/3).
Piesele de bronz destul de numeroase par a aparţine grupei de
obiecte de echipament (fig. 20/6-21). Avem: fragmente de fibulă, buton
cu faţa decorată cu inele de pastă colorată, ac de fibulă, aplică, buton.,
tub, un fragment de placă cu cercuri incizate, o bandă de bronz,
„căpăcel ", aplică cu nit, "placă, aplică romboidală, doi butoni mai mari
şi un fragment dintr-o phalera.
Tot din bronz sînt două chei:
1. Cheie cu partea activă din fier, ruptă. L=7,5 cm; lăţimea capului= 1,2 cm. Secţiunea a IX-a, pe via praetoria (fig. 20/22).
2. Cheie. L=7 cm. Secţiunea a IX-a, m. 81, baraca nr.3, a=0,31
(fig. 20/23).
Vom prezenta pe scurt în cele cc urmează un lănţişor de aur descoperit în secţiunea a IX-a, m 41, baraca nr. 1, la 0,25 m. Lungimea
lui _este de 47,7 cm, el fiind alcătuit din 36 de fragmente de sîrmă.
împletită dublu în forma unui
8". Unul din capete se încheie într-o
Ycrigă, celălalt capăt are un cîrlig. Cîrligul, folosind pentru prins, a
fost găsit desfăcut. Greutatea totală a piesei este 13, 12, g.
ln cursul cercetărilor a apărut 2 monete:
1. Traianus. Scstertius. Strack, 1/193, p. 216 (după 113); Ph. V. Hill,
11

The dating and arrangement of the undated coins of Rome 98-148,

London, 1970, p. 144 (0 114 e.n.). Secţiunea a IX-a, m. 10 a=0,80
(amestecat în lutul neumblat).
2. Scverus Alexander. Denar. RIC, IV/2, nr. 139 A, Roma, 222-228.
Secţiunea a XII-a, m. 18, a=0,10-0,15 m.
Săpăturile din anul 1969 au dat o primă imagine în legătură cu
modul în care este organizată praetcntura castrului de la Bologa. Ele
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reprezintă o etapă nouă în cercetarea castrelor din Dacia romană d0 N.
Praetentura are patru bărăci de lungime egală, cca 40 m, clar lăţimea
lor diferă. Nu ştim deocamdată care a fost raţiunea construirii bărăcii
de piatră, în continuarea barăcii cu pNeţi clin chirpic. Ele ar fi putut
fi contemporane, zidul celei de piatră servind drept perete pentru cca
ele chirpic. Barăcile par a fi avut două straturi de locuire. Menţionăm
că nu există o demarcare între cele două straturi. Singurul indiciu
care ne permite această apreciere este faptul că partea inferioară a
stratului de locuire este ames'tecată cu lut. S-ar putea ca ipoteza
noastră să fie o simplă impresie. Cercetările permit cîteva observaţii
importante în legătură cu etapele de construire ale castrului. Faptul
că via principalis şi via praetoria sînt aşezate direct pe lutul neumblat.
permit datarea lor încă în prima fază, cea de pămînt a castrului care,
deci, avea măcar în mare împarţirea în felul în care se prezintă ea în
faza de piatră. în ce priveşte praetentura sinistra este evident că drumurile care despart barăcile nr. 1-2 şi 3-4 datează din perioada de
început a castrului fiind contemporane cu via principalis şi via
praetoria, în timp ce drumul care desparte barăcile nr.2-3, aşezat
µeste un nivel de locuire mai vechi, este ulterior acestei perioade. Ar
fi deci de crezut că în prima fază a castrului în praetentura sinistra
ar fi existat numai trei barăci, iar mai tîrziu baraca centrală a fost
împărţită în două părţi.
Stratul de locuire din interiorul barăcilor este în general neatin-;
de la adîncime.a de 0,30 m de suprafaţa actuală a solului. El se prezintă omogen avînd culoare roşcată pigmentată cu cărbune, arsuri,
materialul arheologic este identic pe toată adîncimea lui. ln punctele
sigure de delimitare dintre cele două straturi faptul este verificat. în
legătură cu materialul arheologic se impun cîteva observaţii. Prima
se referă la ceramică. Ca şi materialul din anii anteriori am putut
constata că factura şi culoarea pastei prezintă elemente specifice în
strînsă legătură cu forma vasului. Astfel oala care este un vas de
utilitate generală prezintă pastă de culori şi factură diferite, în timp
ce anumite variante de strachini, dar mai ales cănile, mortaria prezintă în chip aproape constant pastă de foarte bună calitate şi în general are aceeaşi culoare {roşie). Observaţia de mai sus se referă
deocamdată la o cantitate mai mică de ceramică, ea urmează să fie
verificată după analiza unei cantităţi mari de material arheologic.
Ceramica de import {terra sigillata) este de factură gallică. Gippus.
M. a lucrat în Gallia la Lezou în timpul lui Antoninus Pius 9 • Descoperirea fragmentelor la adincimea de 0,80 m constituie un indiciu important in legătură cu datarea stratului de locuire. Prezenţa ceramicii

o Juhâsz G., în Diss Pann, II, 3, p. 142, pi. LXVI, nr. 125 a. Vezi
12 014, 41 b.
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de factură gallică în Dacia confirmă afirmaţiile despre marca pătrun ·
dere a produselor gallicc în provinciile răsăritene!la_
Din barăci, dar mai ales din interiorul şi din jurul construcţiilor
ele piatră ( clădirile B, D, pretoriul şi baie) au apărut o marc cantitate
de cărămizi, ţigle şi olane. O parte dintre ele poartă ştampilele celor
două trupe care au staţionat în castru cohors II Hispanorum Sculata
Cyrenaica şi Cohors I Aelia Gaesatorum. Aceste ştampile au fost
peste tot găsite împreună fără nici o deosebire. Doar o variantă a ştam
pilei cohors I Aelia Gaesatorum a fost găsită numai la baie pînă acum.
Alături de ştampilele cunoscute, apar tipuri şi variante necunoscute
ale acestor ştampile. Alături de ştampilele cărora li se recunoaşte caracterul militar au apărut în continuare ştampile CEZ despre care încă
nu se poate preciza dacă reprezintă prescurtarea unui nume de trupă
(cohors I Aelia Gaesatorum) sau este o ştampilă civilă. Ele urmează
să fie obiectul unui studiu separat 10 •
în stratul de locuire continuă să apară amestecată cu ceramica ~i
alte obiecte şi arme romane, ceramica lucrată cu mina. Ea îşi păstrează
factura pastei şi de obicei culoarea brună roşcată iar prezenţa pe unele
fragmente a unor elemente de decor specific dacice, ca şi unele forme
ne întăreşte în convingerea că ea a fost lucrată de daci în epoca romană. Mai mult credem că aceşti daci au putut servi ca militari în
unităţile care au fost cantonate în castru 11 •
In legătură cu armele remarcăm că cea mai mare parte din ele,
aparţin tipurilor de arme mari grele (lănci). Mai puţine sînt armele
uşoare. Dintre acestea din urmă am remarca forma neobişnuită a suliţei cu cap romboidal plin despre care se consideră că apare abia pe
9
10

Dechelette, I, p. 193-195.
N. Gudea, Acta MN, IX, 1972, p. 413---437.
11 lntr-o scurtă prezentare pe care o face revistei AclaMN, VI, 1969 în publicaţia Acta Arch, XXIII, 1971, p. 438-439 cercetătorul maghiar Denes Gabier se referă
mai pe larg la articolul nostru depre „Ceramica dacică din castrul roman de la
Bologa" p. 501-505. Domnia sa trecînd cu vederea sau neîţelegînd textul românesc
se îndoieşte de concluziile pe care le expriman acolo în legătură cu interpretarea
prezenţei ceramicii dacice în castrele romane şi se întreabă în ce procent poate
exista această ceramică. lntr-un articol răspuns publicat pe această temă în revista
Tribuna, an. XVI, nr. 25 din 22 iunie 1972 acad. prof. C. Daicoviciu „se îndoieşte"
pe bună dreptate de „îndoielile" cercetătorului maghiar şi mă mustră pentru acordarea unei prea puţine importanţă prezenţei în castru a ceştii dacice. Şi în articolul acela ca şi în acesta de acum menţionam că nu există urma ale unei aşezări anterioare epocii romane pe Jocul unde se află castrul; că ceramica lucrată cu mina
prezintă nu numai forme tipice ceramicii dacice dinaintea cuceririi (ceşti, oale sac)
dar şi elemente de decor specifice (brîu alveolar, alveole în şir, etc). Nu are nici
o importantă procentul de care se interesează atît de aproape cercetătorul maghiar,
ceea ce este important este că ceramica lucrată cu mina se află peste tot in castru;
cercetl:irile din acest an ne-o arată prezentă în şi mai mare cantitate în barăcile so\da\ilor din praetantura; ea apare la adincimi diferite în strat ceea ce at~stă prezenta
ei pe o perioadă mare de timp. Nu au legătură prea mare nici chiar formele tipice
cu ceea ce vrem să demonstrăm; incit simpla prezenţă a acestei categorii d,• cera-
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Castrul roman de la Bologa

la jumătatea secolului al III-lea 12 • Faptul pare important pentru stabilizarea prezenţei garnizoanelor romane în Dacia pînă la mijlocul şi
în al treilea sfert al secolului al Iii-lea.
Numărul destul de mare de unelte din piatră, fier şi bronz (menţionăm că cele prezentate reprezintă numai părţi din materialul arheologic scos la iveală) la care se adaugă numeroase piese de echipament
din bronz indică un nivel ridicat al vieţii romane în acest punct îndepărtat al graniţei nordice a imperiului.

DAS ROMERLAGER VON BOLOGA. DIE ARCHĂOLOGISCHEN GRABUNGEN
VON 1969

Zusammen/assung

Es werden die Grabungsergebinisse des Jahres 1969 vorgelegt; es wurde die
praetentura sinistra (Schnitt IX) untersucht, wobei vier Baracken von fast gleicher

Uinge (40 m) idenfiziert werden konnten, die durch dazwischenliegende Wege getrennt sind. Die Baracken haben verschiedene Breite. Nach eingehender Beschreibung
des Schnittprofils erlăutert der Verfasser, dass die Einrichtung des Lagers în der
ersten Bauphase, mit Erdwall sich nicht hedeutend von derjenigen in der Steinphase
unterscheidet. In der ersten Phase war das Lager ebenso orientiert und eingerichtet
denn die via principalis und die via praetoria stammen aus dieser Periode. Der Unlerschied hinsichtlich der Einrichtung bestand nur darin, dass die praetentura sinistra
in der ersten Phase wahrscheinlich drei, in der zweiten aber vier Baracken halte.
Weiters wurden untersucht: die Hauptwege des Lagers, via praetoria (Schnitt XI
und XIII) und via principalis (Schnitt X); die latera praetorii sinistra, wo zwei
Bauten mit Steinmauem festgestellt wurden: Gebăude B und C (Schnitt XII und XII
A); die porta principalis dextra, Sudturm.
Des weiteren bespricht der Autor das im der Untersuchungen gefundene archă
ologische Material: Import- und Frovinzialkeramik, Eisen und Steinwerkzeug,
Waffen, Bronzegegenstănde usw. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Verfasser
cier handgearbeiteten Tonware und betont ihre dakische Herkunft. Er behauptet, dass
ihr Vorkommen im Lager auf die Existenz einer zahlreichen dakischen Bevfilkerunq
schliessen lăsst, die in der Năhe des Lagers lebte und aus deren Reihen sich die
Soldaten der beiden im Lager stationierten Kohorten rekrutierten.
mică lucrată cu mina este un fapt ieşit din comun indicînd desigur producători
nparte. Şi ceaşca, sau oala sac şi elementele de decor sînt argumente în plus pe
lingă importantul fenomen al simplei prezente a ceramicii lucrate cu mina. Sustinem
in continuare ipoteza că de prezenta acestei ceramici dacice lucrate cu mina se
leagă existenta unei populatii numeroase alături sau în apropiere de castru din care
nu numai că a fost posibil, dar a fost la un moment dat necesară împrospătareR
rindurilor celor două unităţi militare de la Bologa. Acest lucru s-a intîmplat dealtfel
!n tot imperiul şi nu văd de ce Dacia să fie făcut excepţie.
12 P. Couissin, Les armes romaines, Paris, 1926, p. 480 şi urm.
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CERCETĂRI

ARHEOLOGICE ÎN DEPRESIUNEA HOlODULUI (I)*

(Săpăturile

de la Cociuba Mare, j. Bihor)
DE

S.

DUMITRAŞCU

După
ţişare cu

ce iese din Depresiunea Bciuşului, scăpînd de ultima îmbră
dealurile piemontane în zona Borz-Ursad, şi înainte de a-şi
domoli apele în Cîmpia Miersigului, Crişul Negru străbate Depresiunea
Holodului. Crişul Negru mai are în această depresiune aspectul unui
rîu de munte, mersul îi este nervos, albia strîmtă, cu maluri abrupte,
cărînd la 'Vale pietrişuri şi nisipuri, abia de la Tinca apele sale se liniş
tesc, curgînd mai domol, într-o albie oarecum monotonă spre întîlnirea
cu ceilalţi doi fraţi cc şerpuiesc la miazănoapte şi miazăzi: Crişul
Repede şi Crişul Alb.
De- la Şoimi, spre Tinca, satele actuale se înşiruie, aproape simetric.
pe terasele ce însoţesc Crişul Negru, în dreapta şi în stînga, fiind
nebănuit de aproape unele de altele şi astfel situate încît de la Ripa, Rohani, şi Căpîlna în partea dreaptă, sau Cărăsău şi Cociuba pe malul
stîng, se zăresc toate înşirate ca o salbă, pînă spre Tinca, unde se
răresc, orizontul de cîmpie închizînd zarea între aceste localităţi.
De cîţiva ani 1, am întreprins sistematic cercetări de suprafaţă, periegheze şi apoi săpături arheologice în hotarele următoarelor localităţi
rurale: Sînicolau, Suplacu de Tinca, Căpîlna, Rohani, Ginta, Holod.
Mociar, Ripa şi Tinca pe malul drept şi Şoimi, Ursad, Petid, Cărăsău,
Cheşa, Cociuba Mare, Belfir, pe malul stîng al Crişului Negru.
Au fost identificate urme de aşezări de epocă romană la Tinca,
Cărăsău şi Belfir. Aşezări, cu locuinţe şi gropi, cu material ceramic
• Comunicare tinută la Sesiunea ştiinţifică a Institutului pedagogic din Suceava
în mai 19i0.
1 Primele semnalări a unor aşezări omeneşti vechi în această zonă le-am primit
de la K. Csak din Tinca, căruia îi mulţumim şi pe această cale. Aceste informaţii
au fost controlate parţial pe teren şi completate cu materialul găsit în Muzeul de
ştiinţele naturii din Tinca şi din Muzeul etnografic din Beiuş v. S. Dumitraşcu, Aşe
zări dacice din vestul şi nord-vestul României 1n sec. II-IV e. n., în Lucrări ştiin
tifice, II, Oradea, 1968, pp. 239--256.
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abundent au fost cercetate la Rohani (locul „Peste Criş") 2 , Ripa (în
două puncte: ,,La Luncă" şi „Dealul Morilor") 3 şi la Cociuba Marc
(tot în două puncte: ,,Cohăreşti" şi „Fîntîniţă"). Asupra săpăturilor
efectuate în 1969 la Cociuba Mare ne vom opri în cele de mai jos.
Subliniem menţiunea că prezentăm rezultatele primei companii dr:
săpături arheologice, din care cauză unele concluzii ce le vom trage
au caracterul unor ipoteze de lucru urmînd ca abia cercetările viitoare
să ne permită să facem precizări mai atente.
Satu Cociuba Mare este aşezat pe malul stîng al Crişului, la sudest de Tinca. O parte din uliţele satului sînt dispuse de o parte şi de
alta a drumului pietruit Belfir-Petid, o parte din ele se îngrămădesc
spre nord, pe terasa pîrîului Rătăşel, o a treia parte spre albia Cri~ului Negru. In această parte a satului, în hotarul dintre pîrîul Ră
tăşel şi satul Belfir, avînd în faţă lunca dintre Rătăşel şi Crişul Negru
se află cele două puncte topografice unde am efectuat sondajii şi
săpături arheologice.
A. La punctul „Cohăreşti", între via lui Teodor Trifu şi dumul ce
desparte hotarul Cociubei Mari de al Belfirului se găseau la suprafaţă
fragmente ceramice puternic corodate. Au fost executate patru secţiuni pentru control stratigrafic. S-a dovedit că în acest punct
a existat o aşezare hallstattiană şi o locuire, după cele ieşite la iveală
de scurtă durată, din epoca romană sau post-romană. Ambele aşezări
au fost puternic distruse de lucrările agricole. Spre nord, lîngă drumul dinspre hotarul Belfirului s-a dat peste resturi de locuinţe de
suprafaţă, chirpic, vetre, cioburi, hallstattiene, distruse însă de cău
tătorii de comori din sat şi de lucrările agricole. Stratul de culturi:i
este extrem de subţire, sub humusul actual, avînd O, 10-0,20 m, dezvelindu-se două vase bitronconice hallstattiene de mari dimensiuni
şi ornamentate cu caneluri. Sînt lucrate din pastă cărămizie-cenuşie
şi nu au decît pe alocuri lustrul şi culoarea neagră specifică vaselor
de acest tip (villanoviene). A mai fost găsit un mic recipient de formil
romboidală, avînd forma unei „raţe cu cioc", (askos) întreg ,·asu!
sprijinindu-se pe un picior ce-i asigură cu greu stabilitatea. (v. pi. I.)
ln ce priveşte locuirea din epoca romană, nu am putut determina
un strat de cultură, cioburile erau împrăştiate discontinuu pe întrea~1a
suprafaţă cercetată de noi. Ceramica ce a mai scăpat dc> la distrug0re
c>ste lucrată la roată de culoare cenuşie, fragmente de chiupuri mari
(nu s-au găsit buze), de oale, străchini şi un fragment dE' toartă (?) de
amforă, avînd imprimată
o ştampilă. Cîteva fragmente, de culoare
gălbuie sint ornamentate cu benzi de linii
simple sau în val. Cera2 Cercetările
Crişului

de aici, descrierea materialului şi profilul realizat după taluzarell
vor fi prezentate mai detaliat cu altă ocazie.
3 Săpăturile efectuate aici, în punctul „La Luncă" au fost prezentate partial în
lucrarea I. O. Berindei, S. Dumitraşcu, Cont ribut ii la stabilirea genezei Cîmpiei Crişu
rJJor şi a luncilor din depresiunile goli. Formarea Juncii Crişului Negru, în Lucră~i
şli/n/llice, III, seria A, Oradea, 1969, pp. 149-155.
malului
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mica lucrată cu mina este insignifiantă, nu lipseşte, dar cioburile gă
site nu ne permit nici o consideraţie de natură tipologică sau stilistică.

B. Săpăturile de la locul „Fîntîniţă" au fost efectuate în grădina
locuitorului Ion Trifu. Aşezarea, ale cărei complexe dezvelite în
această primă campanie, le vom prezenta mai
jos, este situată pe o
terasă a Crişului Negru, la poalele căreia curg izvoare puternice de
apă potabilă (izvoare de terasă), ce se varsă în pîrîul Rătăşel (foarte
probabil o fostă albie a Crişului). Intre Rătăşel şi Crişul Negru, înccpînd de la piciorul terasei, din imediata apropiere a aşezării, se întinde lunca fertilă a Crişului, cultivată în epoca modernă, dar care
înainte cu numai două secole era o împărăţie a bălţilor, stufărişului
şi vînatului, cc-şi găsea aici hrană din belşug. Feriţi de pericolul inundaţiilor, avînd în preajmă izvoare
puternice, cei care au locuit în
aşezarea de la „Fî.ri.tîniţă"
au beneficiat din plin şi de bogăţia în
peşte a Crişului şi Rătăşelului, de vînatul de pe interfluviu; şi satul
actual, fără să facem vreo legătură mecanică între cele două aşezări,
îşi explică existenţa tot în acest loc, datorită credem noi, aceloraşi
condiţii prielnice, bogăţiilor naturale a acestor locuri.
Terenul fiind cultivat, parţial plantat cu pomi fructiferi, săpătu
rile noastre limitîndu-se la terenul neafectat, nu s-au putut desfăşura
întotdeauna în condiţii optime, obiectivele nu au putut fi urmărite
integral.
La adîncimea de 0,30-0,35 m, sub humusul actual, poate fi urmărit, în profilul secţiunilor tăiate, un strat de cultură continuu, gros
de 0,15-0,20 m. In general la adîncimea de 0,55-0,65 şi pătrunde
în lutul galben-milos, virgin. Pe alocuri se adîncesc pînă la 0,750,80 m gropi de formă ovală, conturate în Lutul galben prin pămîntul
de umplutură, negru, cu resturi ceramice pe alocuri.
Fragmentele ceramice găsite în stratul de cultură şi gropi sînt
lucrate cu mîna şi la roată. Cele lucrate cu mina, din pastă grosolană, folosind degresanţi, neuniform arsă, de culoare cenuşiu-cărămizie,
sînt mai ales buze şi funduri de vase-borcan, cu profilul buzei uşor
evazat în afară. Ceramica lucrată la roată este, în majoritate, de culoare cenuşie, din pastă fină, oale mici, străchini, cu fund drept sau
inelar, şi buze de chiupuri cu buza teşită spre exterior. Unelte dintre
fragmentele de vase lucrate la roată sînt ornamentate cu linii simple
sau benzi de linii simple şi în val. Sporadic şi puternice corodatf',
sub stratul de cultură din epoca romană, apar cioburi neolitice Tisa
~i cîteva fragmente hallstattiene.
Au fost surprinse resturile unei locuinţe de suprafaţă (v. fig. 1);
menţionăm că deocamdată nu am indcntificat nici o locuinţă sem1adîncită, sau bordei), constituite dintr-un fragment de vatră făţuită,
aflate la marginea unei concentrări de chirpic, pămînt frămîntat sau
călcat în antichitate timp îndelungat, care are acum o culoare cără-
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mizie-gălbuie,

ce dă impresia a fi fost ars, cioburi, pietre şi un fragment de la o greutate de lut ars cu gaură pentru sfoara de susţinere.
citeva bucăţi de fier a căror destinaţie nu o putem preciza. După
desfacerea rcsturitor de locuinţă, nici sub ca nici în jur nu s-a găsit
nimic ce ar putea să ne sugereze existenţa în acest loc a unei locuinţe semiadîncite sau bordei. Ungă resturile acestei locuinţe de suprafaţă au fost găsite mai multe gropi, ce sugerau locurile de plantare a unor stîlpi şi o groapă cu cenuşă în jurul căreia se aflau nu.
meroase fragmente de ,·ase, aruncate la întîmplare sau, cîteva, în
poziţie '\·erticală.

Observaţiile

noastre permit următoarea precizare: deoarece prin
nu s-a putut observa nici o deosebire între
pămîntul din cele două
complexe, cioburile fiind aceleaşi, chiar
fragmente din acelaşi vas găsindu-se în amîndouă, credem că esk
-vorba de o singură locuinţă, cu două încăperi. Deosebirile dintre ele
sînt date de destinaţiile lor diferite. Prima încăpere avînd vatră delut (podea) şi spre marginea vestică un loc pentru foc (cuptor?) a
fost construită, după cîte ne dăm scama, din lemn, şi numai pe alocuri lipită cu lut, poate în partea de jos, la împreunarea vetrei casei cu pereţii.
Alături de această încăpere şi lipită sau sprijinită de ea se afla (nu
s-a găsit aici nici un fragment de vatră sau chirpic) un şopron, poate
acoperit cu stuf, unde se pregătea mîncarea; în jurul unei gropi
pline de cenuşă şi cărbuni, se aflau numeroase cioburi. Numeroasele
fragmente de chiupuri - vase de provizii - sugerează ideea că dependinţa servea şi ca magazie.
Consideraţiile de mai sus trebuie privite cu rezervă, pînă la noi
cercetări în această
aşezare, cu toate că ele au
fost făcute foarte
atent, atît cît ne-a permis terenul liber şi mai ales atît cît a rămas
nederanjat de plantarea succesivă de pomi sau de gropile făcute
înaintea noastră de stăpînii locului. 4
Cele cîteva prîsnele bitronconice de lut ars, greutatea şi fragmentele de fier, printre care amintim unul ce poate să fi fost un piron, nu ne permit să facem nici un fel de precizări cu privire la locuitorii din aşezarea a cărei locuinţă am dezvelit-o, poate numai
şpăcluirea

pămîntului

parţial.

In schimb ceramica, identică cu cea găsită

în subţirele strat de

cultură al aşezării, din cele două încăperi (?) necesită o analiză mai
detaliată, tipurile şi speciile sînt suficiente, deşi cantitatea găsită nu
este prea mare. Avem de a face cu resturile ceramice rămase de la
o gospodărie cu nevoi obişnuite, care îşi procura vasele din lut din
exterior şi confecţiona cu mîna numai atît cît îi era necesar, nimic

„

ln grădinile din apr<.1piere, pe terenul C.A.P. numit „Gheţărie" la 100-150 spre
est de grădina lui Ion Trifu, tradiţia satului aminteşte găsirea unei „comori"-va! plin
de bani, de către unul din preoţii satului, pe la începutul secolului nostru.
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Fig. 3. Vederea

ş anti e rului

la începutul

să p ă turilor

arheologice

nu ne permite să credem că a existat aici un atelier pentru prelucrarea ceramicii.
De la început sîntem obligaţi să stabilim două mari categorii tehnologice, impuse de pasta, arderea şi modul în care au fost lucrate
vasele: cu mîna ş i la roată.
I) Ceramica lucrată cu mîna este r eprez entată aproape numai
prin vase-borcan, cu fundul drept, uneori „alveolat" la bază 5 şi cu
buza u şo r evazată spre ex,terior, semănînd genetic cu ceramica dacică de ac e la ş i tip, din e poca clasică
(sec. II. i.e.n.-I e .n.). Pas ta
conţine d e gresanţi, este arsă neglijent ş i are
culo_area caram1z1e negricio a să . Un fragment fiind ornamentat cu linii în v al incizate .
II) Ceramica l ucra tă la roată poate fi împărţită în mai multe categorii t ehnologice:
1) Ce rami că fină ş i sem ifină de culoare cenuş i e , gălbuie sau că 
rămizie, cu aspect obişnuit.
2) C e rami că fină de culoare ce nu ş i e, cu aspect săpunos sau cimentos ş i cu r e zonanţă.
~m.intim în aces t sens că pe Măgura d e la Şimleu! Silvani ei a fos t g ăsi t ă cera oale cu fun dul tras cu degetele (al veola t), datind din sec. I î .e.n.- I e.n.,
în contex t cu ceram i că dacică ob i ş nuit ă orna m enta t ă cu brîu, ce ş ti, fru cti ere lucrate
la roa t ă e tc.
•

5

mic ă s 1m1lară ,

10 - Crtsla
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3) CC'ramică fină de culoare neagră, avînd în mijloc un miez rle
culoare cărămizie.
4) Ceramică neagră-cimentoasă cu aspect zgrunţuros; fiecare din
aceste categorii implicînd numeroase subdiviziuni tipologice şi specii ceramice diferite.
1) Din pastă fină sau semifină, conţinînd uneori chiar degresanţi.
s-au lucrat, în genere, vase mari, chiupuri cu buza arcuită spre interior şi teşită în afară de culoare cenuşie, neagră sau gălbuie, ornamentate cu linii în val, sau oale mari cu buza teşită şi faţatată, uneori ornamentate cu benzi de linii în val. Aici se încadrează majoritatea absolută a ceramicii descoperită în aşezare şi în locuinţa de suprafaţă, constituind cu aproximaţie 60 % din cantitatea totală.
Interesante sînt buzele de chiupuri, modelate la roată, însă fără
prea mare grijă în ce priveşte aspectul estetic al produsului rezultat.
Sînt în schimb extrem de trainice, avînd pereţii groşi, buzele şi fundurile consolidate puternic.
Un fragment de amforetă (?), poate o imitaţie după un vas roman,
din care s-a păstrat numai pîntecele, este de culoare cărămizie, cu un
aspect de o notă aparte.
2) Urmînd cantitativ după această categorie, din ceramica lucrată
la roată, se impune ceramica cenuşie, dar avînd aspecte diferite:
a) Cenuşie-negricioasă cu aspect săpunos, din care s-au modelat
vase de mărime mijlocie, oale, străchini, cele mai multe cu fund inelar.
b) Cenuşie-albicioasă cu aspect cimentos şi cu rezonanţă.
Iniţial am crezut că au fost arse secundar, lucru ce nu-l excludem
nici acuma, însă numărul fragmentelor descoperite, nu ne permite numai o astfel de explicaţie. Amintim pe lingă alte fragmente, o buză
de chiup şi cîteva fragmente de amforete.
3) Sînt doar cîteva fragmente de străchini, confecţionate din pastă
fină, cu aspect săpunos, în structura pereţilor distingîndu-se un miez
cărămiziu şi un slip negru spre exterior, amintind de tehnologia ceramicii celtice. Străchinile nu au profilul în formă de S. Din aceeaşi
pastă şi cu acelaşi aspect a mai
fost lucrat un chiup de dimensiuni
mai mici, profilul buzei este acelaşi ca la chiupurile mari.
4) Aproximativ 8-10 % din întreaga cantitate de ceramică găsită
în aşezare este de culoare neagră sau negricioasă, cu aspect zgrunţu
ros. Pasta conţine ca degresant nisip sau pietriş mărunt. Dintr-o asemenea pastă s-au modelat aproape numai oale (profilul buzelor acestora şi poate chiar forma are asemănări cu profilul vaselor borcan
modelate cu mina). Nu sînt ornamentate în mod special. S-au lăsat la
modelare nervuri subţiri pe gît sau sub buză şi mici dungi pe muchia
interioară a buzei. Gama vaselor de acest fel este
relativ uniformă,
variind numai mărimea lor.
Nu s-a găsit nici un fragment de vas ornamentat cu motive lustruite.
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Fig . 7.
11 Depend inţa" de li n gă locuinţ ă cu gropile în care s-a găsit cenuşă şi cioburi

Pe baza c lor de mai u s, depart d a fi sufici n t , om în r a
cronologic ş i e tno - ultural d cop riril de la
ociuba
Mar.
Este evid nt că d scoperirile d la Cociuba Mar
po ca rom ană v n tual ş i înc putul p ocii po t- romane . Lip a mon d lor sau fibul lor nu ne p rmit să fa m pr cizăr i mai d taliat , dar
nu îns amnă mei c ă orie înc r ar de înc adrar cronologi
s te lips it ă d
t m i.
ramica după a pe tul ău t hnologic ş i tipologic, în
spe ţ ă
hiupurile 6 , oalel ş i s tră c hin il
u fu n d, in Iar, prin analogiil
p
ar le of ră, permit pla ar a a
t or d
c. II-III .n.,
n t ual încep utul s c. IV .n .
u av m nici u n indi iu,
ăr i profiluri par a s
trag
i ar
c. I î. .n. -I. .n ., a u pra in
a
.n.
ar put a fi datat la sfî r ş itul s

să înc a drăm

z,

G P nlru analogii
. Mari Lamiovă- chmiedlo ă,
i romer zellliche i dlung ln
d r Oslslowakei, în I ,
I, 1, 1963, p. 75, pi. ll/ 10; III/ 1-8; I /1,5; . Dumitr şcu,
T. Bâd r, Aşeza t a dacilo r Jib ri d la Med ieşul Aurii, I , 1967, Orad a, p. 49, pi. \ ';
E. Dorn r, U rm e al culturii mal riale dacice p l r iloriuJ arddan, (Ti mişoara), I 9GS,

p . 17, p. 23, fig . 14.
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plasa în întregime în secolul al III-iea e.n. Ceramica neagră zgrunţu
ce apare după toate probabilităţile în aceste regiuni numai după
cucerirea Daciei de către romani, ar putea postula plasarea acestei
descoperiri şi la începutul sec. IV e.n. Deoarece pînă în prezent nu
s-au făcut studii mai atente în acest sens, credem că este mai prudent,
ca numai pe baza acestei categorii ceramice, nesprijinită de altceva,
şi pînă la noi descoperiri să plasăm descoperirile noastre şi la începutul sec. IV e.n., decît cu rezerva necesară.
In ce priveşte cele două puncte, se pare că între ele există o deosebire, la „Cohăreşti" nu am găsit ceramica
neagră-zgrunţuroasă.
Amintim în schimb că în Depresiunea Holodului, atît la Ripa „La
Luncă", cît şi la Rohani „Peste Criş" am găsit alături de ceramică cenuşie şi ceramică neagră-zgrunţuroasă, atestînd astfel aşezări quasicontemporane. Dar descoperirile de la Rîpa „La Luncă" şi Ro hani par
a fi ceva mai vechi.decît cea de la Cociuba „Fîntînită".
Nu încercăm, materialul nu ne permite, să răspundem pe plan general, cînd anume a început să fie locuită aşezarea noastră. Vrem numai să atragem atenţia că problema poate fi privită la început şi Î!1
spaţiul microzonei noastre.
Aşezările de la Rohani
„Peste Criş" şi
Rîpa „La Luncă"" se află sub nivelul actual al luncii Crişului Negru,
ele fiind înecate la un moment dat de apele Crişului, (v. fig. 8). După
părerea noastră unele forme ceramice-chiupuri şi străchini, ceramică
lucrată cu mîna şi ornamentată cu brîu alveolar sînt mai timpurii ca
cele găsite la Cociuba „Fîntîniţă" sau la „Cohăreşti". Ele ne vin în
sprijinul ipotezei noastre, că cei care s-au aşezat şi au locuit la Rîpa„La Luncă" şL Rohani „Peste Criş" au fost nevoiţi să părăsească la un
moment dat, datorită condiţiilor geografice şi climatice vechile lor
aşezări din lunca Crişului - şi să se aşeze pe terasele de la Cociuba „Fîntîniţă", iar în cazul celei de la Ripa- ,.La Luncă", chiar în
apropiere pe o terasă mai înaltă, la Ripa- ,,Dealul Morilor". Materialul ceramic descoperit în această din urmă aşezare este mai tîrziu ca
cel din aşezarea Ripa- ,,La Luncă" şi analog în mare parte cu cel de
la Cociuba- ,.Fîntîniţă". De fapt aceste aşezări sînt omoloage, despărroasă,

w

t
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2

3

i.m
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Fig. 8.
Frofilul taluzului Crişului Negru, în dreptul satului Rohani, în care se
lui de locuire antic
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ţindu-le numai lunca şi albia Crişului Negru. Avem după cite ne dăm
seama, posibilitate reflectată din realităţi concrete, de a explica dinamica aşezărilor în această microzonă, nu numai ca o consecinţă a
unor evenimente istorice, ci şi impuse de condiţiile naturale, de mPdiul în care trebuiau să vieţuiască comunităţile din epoca romană de
pe valea Crişului Negru.
Teritoriile din vestul Apusenilor au fost locuite în epoca romană
de dacii liberi, descoperirile făcute pînă în prezent şi pe cale arheologică confirmă unele indicii oferite de izvoarele literare. în aceste
teritorii dacice au pătruns însă şi alte populaţii ca sarmaţii-iazygi,
vandalii şi mai apoi goţii, şi aşa-numiţi gepizi- timpurii. Unele dintre
aceste populaţii au trecut numai prin aceste regiuni, exercitînd doar
o stăpînire „politică" şi grăbindu-se spre apus, altele au vieţuit (sarmaţii-iazygi) pe alocuri cu populaţia dacică, urme sporadice însă au
rămas concretizate mai ales, pînă în prezent, în tezaure sau morminte
izolate, în piese de harnaşament sau arme.
Ceramica ne permite, în urma atribuirilor făcute în cazul altor
aşezări de la sud - dintre Crişul Alb şi Mureş: Cicir? 7 Ceala''l,
9
Sîntana sau dinspre nord, de pe Crişul Repede: Sîntion-Sere, Girişul
de Criş 10 , Oradea-Salca 11 ; de pe Someş: Mediaşul Aurit1 2 , să atribuim
şi aşezarea de la Cociuba, dacilor liberi de epocă romană. Analogiile
sînt evidente: ceramică lucrată cu mina şi modelată la roată (vaseborcan, ceşti; chiupuri, fructiere, străchini şi oale), între aşezările
pomenite, dar există şi deosebiri între acestea, pe de o parte şi aşe
zarea de la Cociuba, pe de alta.
în aşezarea de la Cociuba - poate datorită săpăturilor ce se aflci
la început - , lipseşte ceramica ornamentată cu brîu alveolar (în
cazul celei lucrate cu mina), ceaşca dacică, şi fructierele în cazul
celei lucrate la roată. Fără îndoială că săpăturile viitoare vor tranşa
şi această întrebare.
Putem oare atribui aşezarea de la Cociuba dacilor? Credem că
acest lucru este posibil şi că pînă la noi descoperiri şi cercetări, nimic nu ne împiedică să facem o astfel de atribuire.
Aşezarea de la „Fîntîniţă" nu poate să aparţină sarmaţilor căci nu
cunoaştem nici o descoperire sarmatică, spre est, în zona piemon7 I. H. Crişan, Aşezarea dacică din sec. II-III e.n. de la Cicir, Camunicare la a
III-a sesiune şliin/ilică a muzeelor, Bucureşti, 1966.
8
I. H. Crişan şi E. Dorner, Aşezarea dacică din sec. IV e.n. de la Arad-Ceala,
Comunicare la a li-a sesiune şliin/ilică a muzeelor, Buc., 1965,
~ E. Dorner, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Buc., 1960, pp. 155-159;
idem, Urme ale culturii materiale dacice pe teritoriul arădan, (Timişoara), 1968, pp.
22-24; I. H. Crişan, Continuitatea dacică în CJmpia Aradului, în Apulum, VII/1, 1968,
p. 341, sqq.
10
S. Dumitraşcu, op. cil., pp. 247-251.
11 Idem, ibidem. p. 249, nota 32.
12
S. Dumitraşcu, T. Bader, op. cil, passim.
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tană, pînă în prezent, iar ceramica ornamentată cu linii simple
val, incizate nu a atribuit nimenea în mod special, după cîte

şi în
ştim,

sarmaţilor 13 •

în ce-i priveşte pe vandali, ceramica acestora este cu totul difedescoperirile făcute la sud-vest de Carpaţi nu ne permit, pînă
la noi descoperiri, în nici un caz să atribuim materialul de la Cociuba-Mare „Fîntîniţă", acestora. S-a vorbit într-o vreme, de atribuirea chiupurilor din sec. V-Vl1 5 rvandalilor, dar chiar autorul acestei
teze a abandonat-o nu peste multă vreme 16 • Presupunem de asemenea
că aceste chiupuri în primul rînd, şi întreaga ceramică descoperită
pînă în prezent la „Fîntîniţă" nu poate fi atribuită gepizilor, descoperirile făcute pînă în prezent, e drept, ceva mai tîrziu (nu aşa numiţi gepizi timpurii) nu conţin ceramică în special chiupuri - ca
cea la care ne-am referit mai sus 17 •
Mai rămîne încă· o posibilitate, să atribuim aşezarea de la Cociuba
-,,Fîntîniţă" dacilor liberi din Crişana, din vremea
Daciei romane.
Lipseşte însă ceaşca dacică, vasul ornamentat cu brîuri alveolare 5i
fructiere din ceramică cenuşie lucrată la roată. Putem oare numi pe
baza constatărilor făcutte mai sus asupra ceramicii s-o atribuim dacilor liberi? Credem că cercetările efectuate pînă în prezent ne permit acest lucru, fără a exclude şi alte posibilităţi. Este posibilă după
părerea noastră, fără a absolutiza,
operarea şi numai cu ajutorul
chiupurilor, remarcăm, într-un complex unde lipsesc deocamdată

rită 14,

atît elemente absolut sigure dacice, dar şi cele
altă natură, sarmato-iazyge sau germanice.

absolut sigure, de

In încheiere vom analiza consideraţiile făcute asupra acestui tip
de vas de alţi cercetători şi vom încerca să aducem cîteva precizări
de nuanţă, pe baza propriVor noastre observaţii.
Menţionăm faptul că în rîndurile de mai jos nu vom opera încă
cu distincţia ce va trebui făcută între chiupurile dacice din zona de
vest, în speţă cele din Cîmpia Aradului şi din Crişana pînă la Cri13 M. Parducz, Denkmiiler der Sarmalenzeit Ungurns, III, în Arch Hung, XXX,
Budapesta, 1950, pi. CXIX/2, 3, 4 sînt motive lustru .te în val şi nu incizate; unde
domină cănile aşa-zis „sarmatice"; în aşezarea de la „Fîntînită" nu am găsit nici un
fragment de la un astfel de vas.
H E. Beninger, Quadische und wandalische Kullurbeziehungen, în Milteilungen
der Anlhropologischen Gesellschalt în Wien, LXII, 1932, pp. 78-100 şi pi. II-III.
La „Fîntîniţă" şi în alte descoperiri de acelaşi tip lipsesc vasele de formă bilronconică cu torţile în forma literei X, specifice lumii vandale de la nord de Carpaţii
Slovaciei şi ceramica ornamentată specific cu motive incizate meandroide.
15 B. V. Richtofen, Germanische Krausengelăsse des 4 Jarhunderts n. Chr. aus
der Provinz Oberschlesien und ihre Weiters Verbreitung, 1n Mannus,
1928, pp.
73-95.
rn Idem, 1n Arch Ert, 45, I 931, pp. 257-265.
17 v. Csallăny Dezso, Cziszar Arpad, în Regeszeti Fiizetek, seria I, 19, 1966,
pp. 35-36 şi Csallany Dezso, Archăologische Denkmăler der Gepiden 1n Mitteldonanbecken, în Arch Hung., XXXVIII, 1961, passim.
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şui Repede şi chiupurile dacice din aşezările situate în nord-vestul
României legate într-o oarecare măsură de chiupurile din aria culturii Lip iţa. Pentru zonarea acestor descoperiri şi delimitarea lor fazeologică şi cronologică credem că este prudent să mai aşteptăm viitoarele descoperiri din teren şi eventualele studii de detaliu.
Originea chiupurilor (vaselor mari de provizii: pithoi, dolia (Kra11sengefăsse) a fost explicată în diferite chipuri. Metodologic trebuie
să admitem pătrunderea lor dinspre lumea mediteraneană greco-romană, spre lumea „barbară" din spaţiul dunăreana-carpatic.
Admiţînd acest lucru aderăm şi la posibilitatea ca acest tip de vas
să fi fost imitat de către geto-daci după modelele greceşti şi mai apoi
romane. 1n acelaşi timp nu trebuie să uităm că chiupul dacic a putut
evolua şi din forme proprii lumii carpatice- vasele mari bitronconice
,,villanoviene", pe care le găsim apoi prezente în epoca clasică dacică, dispărîndu-le îndoitura unghiulară de pe pîntec şi fiind ornamentate cu butoni 18 şi incizii, în locul vechilor caneluri hallstattiene.
Nu trebuie exclusă posibilitatea evoluţiei acestor vase, în anumite arii locuite şi de celţi1 9 şi printr-o astfel de filieră; ne gîndim în
primul rînd la regiunile din nord-vest, locuite mai apoi de populaţii
germanice, care, pare-se au preluat apoi din lumea celtică răsări
teană sau nord-vest dacică aceste tipuri de vase.
Primul care se ocupă cu problema originii chiupurilor în regiunile noastre este V. Pârvan 20 • Ceva mai tîrziu, dar referindu-se la SiJezia, B. V. Richtofen atribuia chiupurile descoperite într-un mediu
arheologic din sec. V-VI, vandalilor 21 • Revine însă, în urma descoperirilor efectuate în ţara noastră şi consideră că vasele de acest tip
sînt dacice, răspîndindu-se pe o largă arie geografică 22 • I. Nestor includea chiupul de la Izbişte (Banat), în categoria vaselor geto-dacice:,
18
şi

N. Gostar,

Cetăţi

dacice din Moldova, Ed. Meridiane, Buc„ 1969, fig. 37-:18

41; I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Ed. Meridiane, Buc., 1968, fig. 42.
19

epoca

I. Nemethi Carei ne-a informat că, după obsen·atiilc sale, chiupul din
romană a putut lua naştere şi în lumea celtică răsăriteană fără o filieră

interpusă
20 V.

romană,

Pârvan, Getica, Buc., 1925, p. 713 „O menţiune specială merită marile
sau pilnoi găsite curent în sta\iunile La tene ale Daciei, la cimp, ca l,i
Crăsani, ca şi la munte, d. p. la Costeşti. Caracteristice mai ales pentru La Tene-ul
III, aceste mari recipiente de păstrat apa, eventual în atelierele de fierărie, ca în
Gallia - sînt de un tip şi o factură care indică limpede influente meridionale.
venite fie prin celţi, fie - sîntem după 100 a. Chr. - direct de la greco-romani"
folosind cercetările efectuate anterior şi de I. Andrieşescu, Piscul Crăsani, în Mem.
Soc. Ist. Acad. Rom. s. III, Mem. I, Bucureşti, 1924, p. 69, fig. 220-226; ci. şi D. M.
Teodorescu, Cetatea dacică de Ia Costeşti, în ACMIT, 1929, p. 286, fig. 16; Radu şi
:re-aterina Vulpe, Les /ouilles de Poiana, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 299,
fig. fi3.
21 Il. V. Richtofen, în op. cit., Mannus, 1928, pp. 73-95.
22 Idem, în ArchErt, 45, 1931, pp. 257-265.
dolia
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de factură celtică. 23 Precizări interesante aduce şi Al. Ferenczi2~;
M. Smiszko, poate cel mai bun cunoscător al arheologiei regiunilor
transcarpatice, a culturii Lipiţa, a consacrat în anul 1939 un studiu
chiupurilor din aceste teritorii. Cu această ocazie el face o distincţie
netă între chiupurile din Silezia şi cele dinspre est, din Galiţia. Stabileşte, de asemenea apartenenţa chiupurilor din această din urmd
zonă la cultura
Lipita şi originea sudică în speţă geto-dacică ci
acestor chiupuri 25 •
C. Daicoviciu, în sinteza ce o dedică Transilvaniei în antichitate,
menţionează şi chiupurile ca forme de vase dacice, fără a nega influenţele greceşti sau celtice, cc se menţin şi în epoca romană 26 • Octa2.1 Ion
1933, pi.
2" Al.
nota 2.
2:; M.

Nestor, Der Stand der Vorgesichtchtforschung in Rumănien, în Ber RGK,
19/1 şi pag. 167 nota 691.
Ferenczi, Ce(ăţi antice în judeţul Ciuc, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 339,

Smiszko, Grande vases ci pense bombee de l'epoque romaine en Petite
Pologne Orientale, în WA, XVI, Varşovia, 1939, pp. 231-233 „On ne peut absolu-

ment considerer les vases a fraise, provenant de la Petite Pologne, ni comme un
produit de la civilisation de Przeworsk (civilisation dite „vandale"), ni comme une
forme qui aurait pris !'origine dans l'ensemble de la ceramique golhe, comme
pretendent Richtofen et Beninger. Car jusqu' aujourd'hui il n'y a pas un seul fragment d'un vase a fraise qui serait connu de quelle trouvaille que ce soit de la
ch:ilisation de Przeworsk. Et, par contre, d'autres colonies de l'epoque romaine,
d' ou nous connaissons ces formes de vases, sont d'un caractere plut6t thraque a
empreinte locale, que di caractere goth. En outre, les vases a fraise typiques ne
sont connus des fouilles de caractere goth ni en Ukraine ni en Transyilvanie, mais
on y en recontre dans des ensembles de trouvailles getiques'; el. şi Rudolf Iamka,
I.a ceramique grise sour le jour des ensembles des tombeaux decouverts au centre,
a l'ouest el au sud-ouvest de la Pologne, în WA, XVI, Varşovia, 1939, p. 210 „Les

plus anciens vases gris travailles au tour ont ete decouverts a Kamorov, district
Rawa et datent de la seconde moitie du III-e.s. En consequence de celte chronologie ii faut chercher la genese de la ceramique grise dans les terrains ou elle est
connue avant 250 apres, J. Chr. On rencontre ces terrains dans la civilisation de
Lipica, appartenent aux cultures daciennes"; M. Smisko, Osady kultury Iipickiej
(Prace Lwowskiego Towarzystwa Prehistorycznega), 1, Lwow, 1934, pp. 25--26 (nouă
inaccesibilă).
26 C. Daicoviciu,

La

Transylvanie

dans

J'antiquite,

Buc.,

1945, pp. 55-56 şi
chiuepoc:1

Cercetările arheologice confirmînd această teză prin descoperirea unor
aşezările dacice dinainte de cucerirea romană, iar aşezările dacice de
romană şi post romană îi subliniază trăinicia; v. idem, Cetatea dacică de Ia

nota 1;
puri în
Roşie,

Piatra

Buc., 1954, pp. 102-104, pi. XIX/1-6, 8-10; în Cetatea de la Căpîlna s-au
uăsit asemenea fragmente de chiup. Informatii H. Daicoviciu şi I. Glodariu, pentru
care le mulţumim şi cu acest prilej. Chiupuri s-au găsit şi la Zemplin (Slovacia),
aflate împreună cu vasul-borcan şi ceaşca dacică şi care este foarte probabil să fie
dacice; în orice caz atestînd existenta chiupurilor în mediul daco-celtic înainte d-~
cucerirea romană şi desigur mult înainte de venirea neamurilor germanice în
aceste teritorii, v. Blazej Benadik, Die spătlatcne - zf'illiche Siedlung von Zemplin
in. der Ostslowakei, în Germania, 43, 1, 1965, pp. 63-83, fig. 11, 12, 13, 15; ci. Al.
Ruttkay, Neue Funde aus dem Oberen Nitrata!, în Studijne Zvcsti Al!SAV, 15,
Nitra, 1965, p. 201, fig. 13-14 (chiupuri asociate cu ceramică cu brîu şi striată);
M. Macrea, Les daces a l'epoque romaine ci la Iumiere des recentes /ouiI/es arche•
nlogiques, în Dacia, I, 1957, p. 206, care citează pe B. v. Richlofen că a stabilit că
vasele mari de provizii ornamentate cu linii ondulate" de la region du Danube, a
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vian Floca 27 şi Radu Vulpe 28 au descoperit numeroase chiupuri în
aşezările daco-getice de la Deiva şi Popeşti. în acest sens Radu Vulpe
scrie: ,,Chiupurile pentru păstrarea grînelor (pithoi, dolia), rare în
alte aşezări getice, aici s-au constat în situ la fiece pas. Cu toată
tehnica exigentă pe care o comportă confecţionarea unor recipiente
atît de mari, este sigur că nu erau importate, ci imitate de olarii locali, cu o remarcabilă îndemînare, după modelele traco-elenistice" 29 •
I. Berciu a întocmit recent un studiu despre chiupurile din sec. IV
e.n. considerîndu-le de factură dacică 30 , concluziile sale rămîn valabile în ceia mai mare parte, întărind cele afirmate de C. Daicoviciu;i 1
şi I. Nestor 32 •
în ce prirveşte originea şi eivoluţia chiupurilor la dacii din vestul
şi nord-vestul României, fără a exclude posibilitatea influenţei celtice asupra dacilor, dar admiţînd şi posibilitatea unei influenţe inverse, credem, pînă la noi precizări că chiupul a apărut şi aici încă
în secolul 11-î.e.n., după cum ne indică unele forme de vase din aşe
zarea de la Berindia sau de la Zemplin din Slovacia33 • Naşterea chiupului sub influenţe primare greceşti (nu exclus şi romane) şi în mediul daco-celt din vestul şi nord-vestul României, paralel cu apariţia
sau naşterea sa în restul teritoriului daco-getic, explică vechimea şi
&labii qu'ils derivalent des grands „dolia" daces decouverts dans Ies forteresses
daces"; v. şi D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 185, fig. 98/1; o părere oarecum
diferită exprimă D. Protase, Problema continuitdţii 1n Dacia Jn lumina arheologiei şi
numismaticii, Buc., 1966, p. 66; chiupuri există în multe din aşezările dacice din
Dacia romană, la ObreJa - unde execută săpături D. Protase; asemenea chiupuri
au fost descoperite, împreună cu ceşti şi vase-borcan şi în aşezarea dacică din
Dacia romană (sec. II-III e.n.) de la Boarta-inedită. (săpături S. Dumitraşcu - G.
Togan) şi la Seica Mică - informaţii G. Togan - Mediaş (localitatea cu numeroase descoperiri dacice din vremea preromană şi romană).
27 Oct. Floca, Urme dacice pe dealul Cetdţii Deva, în OmCD, Buc., 1960,
p. 210.
28 R. Vulpe, Argedava, în OmCD, Buc. 1960, p. 562.
29 Idem, ibidem, p. 562; Este departe de noi gîndul de a exclude existenta
chiupurilor în aşezările romane (dolia) aduse de romani la cucerirea Daciei v. descoperirile de la Micia - unde s-au găsit chiupuri romane - inf. L. Mărghitan Deva; sau în alte aşezări romane. Prin aceasta însă nu trebuie să respingem nici
posibilitatea confecţionării chiupurilor la daci (indiferent care este originea lor
primară, greacă, romană sau celtică), în perioada preromană; romană cu noi lnrluente ale olăriei superioare - ,,de fabrică", romane; şi post romană, Ulră a fi
germanice; ci. I. H. Crişan, Ceramica daco-geticd cu speciald privire Ia Transilvania, Ed. Stiintifică, Buc., 1969, pp. 188-186.
30
I. Berciu, Contribuţie la studiul chlupurilor de /acturd dacicll din sec. IV e.n.,
în Apulum, V, 1964, pp. 598-611; p. 610 scrie „Născut, probabil, din influente mediteraniene greco-celto-romane, chiupul ia o mare dezvoltare în Latene-ul dacogetic, cu ramificaţii îndepărtate spre Ungaria şi Polonia, sub forma vaselor de provizii de mari dimensiuni - unele depăşesc înăftimea de 132 cm .. ,"
31 v. nota 26 supra.
32 I. Nestor, lstRom, I, 1960, p. 636.
33 v. nota 26, supra.
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răspîndirea lui
României şi în

în teritoriile locuite de daci din vestul şi nord-vestul
epoca romană.
Din această arie, unde este mult mai vechi decît apariţia neamurilor germane la care îl găsim răspîndit mai puţin şi sub forme relativ specifice, chiupul va fi preluat sau se va răspîndi şi la sarmaţii
iazygi34, pătrunşi între Dunăre şi Tisa, sau la neamurile germane din
nord-vest sau nord-est.
Prezenţa lor alături de vasul-borcan şi de ceaşcă în aşezările de
la Cicir, Ceala, Sîntana, între Mureş şi Crişul Alb, pe Crişul Repede,
la Oradea-Salca, pe Someş la Mediaşul Aurit, ne îndreptăţeşte, credem, să atribuim aceste chiupuri găsite în epoca romană în aşezările
de pe Crişul Negru tot dacilor de epoca romană. Nu excludem posibilitatea ca descoperirile viitoare să aducă precizări mai detaliate în
acest sens.
Chiar descoperirile mai noi făcute în mediu remanent celtic, la
Moftinul Mic, Carei-Bobald, Berveni, unde nu apare ceaşca (descoperiri făcute în nivelul celto-dac de epocă romană; la Berveni în acelaşi context
cu fragmente de terra sigilata) nu schimbă fondul problemei. Precizează din contră că această formă de vas, născută în
mediu geto-dac şi daco-celt în nord-vest dăinuie şi în epoca romană,
atît la comunităţile dacice (Medieşul Aurit), cit şi la cele „celtice"
( de fapt daco-celtice) remanente, din zona puternicei enclave „celtice" de la Carei.
Aceeaşi situaţie poate fi
ilustrată şi prin
descoperiri făcute în
Slovacia 36 şi Ungaria de est37 , sau în nordul Moldovei 38 (inclusiv
aria de răspîndire a culturii Lipiţa 39 ), care nu contrazic atribuirea
acestor chiupuri în primul rînd populaţiei stabile sau stabilizate în
acest~ regiuni, în care rolul principal revine geto-dacilor.
3
CXIX/1---4; CXX/1-2; pi. CXXXl/24;
'• M. Pârducz, op. cit., III, loc. cit., pi.
CXXXVII/3, 4, 18, 17; pi. CXXXIX/31; CXL/7, 24, chiupuri ce se plasează mai ales
în descoperiri făcute în partea de est a Alfoldului şi lipsesc în genere în descoperirile sarmatice din est (Ucraina, Moldova); este exclus să fie vase specifice sarmatice, deci cel puţin o parte din aceste chiupuri pot fi atribuite dacilor ce trăiau în
Alfold alături de sarmaţi şi desigur, unele din ele, nu exclus şi altor neamuri ce
s-au aşezat aici.
3:; Cercetări inedite I. Nemethi, Carei, căruia ii mulţumim pentru informaţiile
<late şi cu acest prilej.
36 M. Lâmiova Schmiedlovâ, op. cit., în SIA, XI-1, 1963, p. 75 „Die RomNzeit
geht also in der Ostslowakei aus der keltisch-dakischen Unterlage hervor, die mit
der Przewossk- kultur beeinflusst wurde".
37 M. Pârducz J. Korek, Eine Siedlung aus der Kaiserzeit in Czd, în ActaArch, 10, Budapesta, 1959, pi. VI/1-10; p. 194 „Wie die Funde von Miskolc51:itetkapu bezengen, diirften sich hier vor der Beseizung durch die Quaden, Wahrscheinlich kellisch-i.Jlyrische Volkerschaflen (s.n.D.S.) der spaten La Tene zeit, fermer das Volk der Puchover Kultur (s.n.D.S.) resshaft gewesen sein".
38
Grigore Foit, Aşezarea dacică de la Siliştea Scheil (sec. II-III e.n.) în Studii
şi materiale, Suceava, 1969, pp. 23-35, fig. 4-7.
3~ v. nota 25 supra.
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La venirea neamurilor germanice acestea găsesc chiupurilc la popeste care se aşază în parte şi cu care 'Vieţuiesc, aducînd
elemente proprii şi răspîndind eventual formele tradiţional0
ale Latenului geto-dac pe spaţii mai întinse. Aşa se explică prezenta
acestor vase în aşezările Sîntana de Mureş-Cerneahov din terittoriile
geto-dacice 40 şi rărirea sau dispariţia lor în descoperirile germanice
din vest sau nord-vest. 41
în sensul celor de mai sus, credem că este posibil să atribuim
chiupurile de la Cociuba Mare (respectiv Rîpa şi Rohani) şi întreaga
aşezare, dacilor liberi de epocă romană (sec. II-III e.n.) de pe Crişul Negru, din Bihor. Nu
excludem, ci din contră presupunem, că
descoperirile viitoare vor întări sau poate vor schimba această încadrare etno-culturală. Pînă atunci rămînem consecvenţi pe linia cercetărilor efectuate de înaintaşii noştri şi a consideraţiilor făcute mai
sus.
pulaţiile
poate şi

RECHERCHES ARCIIBOLOGIOUES DANS LA Dl:PRESSION DE HOLOD (I)

(Les foullles de Cociuba Mare, de!)arlement Blhorl
Resume

L' auteur presen te des resultats preliminaires des fouilles archeologiques de
Cociuba Mare (dep. Bihor) de l'ete 1969 en contexte avec Ies recherches et Ies fouilJes effectuees sur le territoire de quelques autres localites de la Depression de Holod
au bord du Cris Noir.
On a decouvert une habitation de surface (avec des restes de foyer-planclwr):
II semble que l'habitation etait composee d'une piece aupres de laquelle il y avait
une remise ou on a trouve Ies traces d'un endroit ou on avait longuement allume
le fcu, aussi bien que des fragments de voisseaux de provisions (Krausengefăsse l.
La ceramique trouvee dans l'etablissement a ele lravaillee a la main et â la
roue.
Les vaisseaux-bocal sont executes a la main, d'une pâte grossiere, couleur rl<'
brique. Le ceramique modelee
la roue peut elre: grise d'aspect savoneux (de la
mcme pâte et vaisseaux couleur de brique), ceramique grise d'aspect de ciment,
ceramique noire, fine et ceramique noirâtre d'aspect rugueux.

a

I. Berciu, op. cit., Joc., cit., p. 611.
ln ce ne priveşte considerăm că chiupurile aflate în mediul vandal din Silezia (de altfel puţine şi de aspect deosebit) sînt o influentă celtică sau dacică prin
intermediul celtilor, peste care s-au aşezat şi cu care au vieţuit, şi prin influenta
preluată prin cultura Puchov. Aceeaşi situaţie o găsim şi într-o parte din Galiţia
sau în zona Cracoviei, unde în mediul (autohton) din sec. III-IV e.n. apare chiupul,
venii din sud, prin intermediul culturii Lipita, în speţă preluat de la celtii găsi li
aici sau de la costobocii ce locuiau versantul nord-estic al Carpaţilor Răsăriteni.
1,o

H
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Les types de vaisseaux Ies plus souvent rencontres et caracteristiques sont Ies
Krausengefăsse.

A partir l'etude de la cr;ramique l'auteur essaie l'encadrer chronologiquement
Ies etablissements de Cociuba Mare (Cohăreşti" et „Fîntînită") au II-e III-e
siecle n.e.
Puisque on ignore encore Ies indices surs concernant l'encadrement ethnoculturel (de nature sarmatique ou germanique) l'auteur tente jusqu'a de nouvelles precision, atribuer ces decouvertes et du reste de ccramique des Daces libres de l'cpoquc romane du nord-ouest de la Roumanie.
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UN BRONZ INEDIT DE LA CONST ANTIUS II
EMIS LA SIRMIUM 1
DE
1:l.JGEN ClflRILA şi IOAN STRATAN

Cercetarea sistematică a tezaurelor din secolul IV e.n., care, în Dacia, se concentrează cu deosebire în sud-vestul ei, în linii mari în
zona Banatului de astăzi, este susceptibilă de a aduce concluzii valoroase de ordin numismatic şi, implicit, istoric. într-adevăr tezaurele
monetare reflectă cu fidelitate cele mai diverse aspecte ale circulaţie~
monedei, oferind date concludente în legătură cu emisiunile monetare
ale timpului, cu proporţia unor emisiuni în stocul de monede aflat
în circulaţie precum şi cu activitatea şi producţia cantitativă a atelierelor monetare. ln acest ultim context în tezaurele monetare pot fi
descoperite emisiuni încă necunoscute, care nu figurează în marile·
colecţii muzeale şi nu sînt deci înregistrate şi cercetate în publicaţiile de specialitate. Din acest punct de vedere tezaurele monetare
din sud-vestul Dacici din epoca amintită au adus pînă acum o contribuţie importantă 2 •

Dintr-un tezaur din secolul IV descoperit la Jupa ( anticul Tibiscum) păstrat în Muzeul Lugoj3 apare o nouă piesă inedită: un bronz
ln lucrarea de faţă folosim următoarele abreviaţiuni:
LRl1G = R. A. G. Garson - J. P. C. Kent, Late Roman Bronze Coinage,
1965.
NC
- Numismatic Chronicle
JfNG - Jahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte
OmC - Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu ocazia împlinirii a 60
reşti, 1960.
modul.
M
FH
- falling horseman.
g
~ greutate în grame.
d
- diametrul în mm.
2 Vezi E. Chirilă Nicolae Gudea - Ioan Stratan, Ergă.nzungen
Bronze Coinage, în Apulum, XI, 1973.
3 Tezaurul în curs de prelucrare de către autorii menţionati la
1
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de la Constantius II emis la Sirmium. lată descrierea piesei: Av. DN
CONSTAN-TIVS PF AVG. Bustul împăratului, cu diademă şi tunică,
spre dreapta 4 •
Rv. FEL TEMP REPARATIO. Phoenix pe rug, spre dreapta; în
exergă SIRM; g=2,22 d=18 M=3. pl. I. Piesa în mărime naturală ~i
mărită de trei ori.
Moneta de care ne ocupăm face parte din scria de piese de bronz
cu legenda FEL TEMP REPARA TIO:i, emisie începînd din 348 6 şi care,
pînă la 355, prezintă opt tipuri de rcvcrs 7 •
începutul acestor emisiuni este pus în legătură cu aniversarea celui
de al Xi-lea cen_tenar al Romei 8 •
După cum s-a mai spus, piesa de care ne ocupăm a fost emisă Ia
Sirmium, după cum arată literele SIRM din exergă. Monetăria este:
redeschisă de Constantius II în vara anului 351 şi lucrează iniţial cu
o singură officină, adusă de la Siscia 9 • Emisiunile aparţinînd acestei
.~fficine poartă toate în exergă literele SIRM. 10
__
_
Mai tîrziu monetăria lucrează cu două officinc, iar emisiunile poartă.
în exergă literele ASIRM sau BSIRM 11 , după cum provin din officina
nr. 1 sau nr. 2. Piesa de care ne ocupăm poartă în exergă literele
SIRM, deci parc a fi fost prima emisiune de modul 3 din monetăria
de la Sirmium. Ea ar putea data indirect şi celelalte emisiuni cu Phoenix pc rug, provenind din monetăria de la Siscia, pe la sfîrşitul lui
350 şi începutul lui 351. Se pune de asemenea problema de a găsi locul exact al acestei monete între emisiunile de la Sirmium, probabil
încă înaintea emisiunilor cu FH de modul 2.
Chestiunea se ecre cercetată, evident, în cadrul general al emisiunilor de bronz de la Sirmium, luînd în considerare şi alte tipuri inedite de la această monetărie. Ea implică poate o revizuire a ordinei
şi cronologiei emisiunilor de bronz de la Sirmium aşa cum apar ele
în LRBC.
,. Conform codului folosit de LRBC, reversui: arc siglele Cs!B.
Lucrările cele mai recente care se ocupă de aceste emisiuni sînt: H. Mattingly, Fel. Temp. Reparatio, în NC, XIII, 1933, p. 182-201; Eugen Chirilă, Fel. Temp.
Reparalio, în OmC, p. 61-67; J. P. C. Kent, Fel. Temp. Reparatio, în NC, VII, 1967,
p. 83-90.
6 Mattingly, art. cit., p. 184, 187; Kent, ari. cil., p. 83 sqq; Carson
Kent,
A /ourth century hoard from lzmir, în JfNG, XXI, 1971, p. 183, cu nota 3.
7 Tipurile de revers în LRBC, II, p. 108.
8 Mattingly, ari. cil., p. 184, 187.
o LRBC, II, p. 76.
to LRBC, II, p. 76.
11 LRBC, II. p. 76.
5

https://biblioteca-digitala.ro

!G6

[ugen

Chirilă

şi

Ioan Stratan

4

EINE UNVEROFFENTLICHTE, IN SIRMIUM GEPRĂGTE BRONZEMVNZE
VON CONST ANTIUS II.

(Zusamml·nfassung)

Der Arlikel behandelt eine von Constantius II. in Sirmium geprăgte Bronzemiinze, die aus einem in Jupa (dem antiken Tibiscum) im Siidwesten Daziens entdeckten Hort stammt, der im Museum von Lugoj aufbewahrt wird. Der Hort ist
<'ben i111 Bearbeitung zweier, in Anm. 2 genannter Autoren.
Beschreibung der Mfmze: Av. DN CONSTAN-TIUS PF AVG. Die Buste des
Kaisers, mit Diadem und Tunik, n. r. Rv. FEL TEMP REPARATIO. Ph6nix auf dem
Scheiterhaufen, n.r.; im Abschnitt SIRM Die Miinze ist in natiirlicher Grăsse und
dreifach vergr6ssert wiedergegeben. Sie erscheint nicht in LRBC. Nach einer kurzen
Besprechung der Pragungen mit der Legende FEL TEMP REPARATIO und Angabe
des neuen Literaturnachweises dazu (siehe Anm. 5-6), wird dargelegt, dass die
Miinze un die Mitte des Jahres 351 ausgegeben wurde, als in Sirmium nur eine
einzige Offizin arbeitete. Spater, als in dieser Miinzstătte zwei Offizinen in Betrieb
waren, erscheint im Abschnitt der Miinzen ASIRM, bzw. BSIRM. Die hier erărterte
Munze konnte indirekt auch die Pragungen mit dem Phonix von Siscia datieren und
vielleicht eine Ănderung der Einteilung und Zeitstellung der Bronzemiinzen von
Sirmium, so wie sie in LRBC erscheinen, zur Folge haben.
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COMERCIALE DINTRE ORADEA ŞI CRACOVIA
LA SFÎRŞITUL SECOLULUI Al XVI-LEA
DE

MIHAIL P. DAN

Cercetarea rC'laţiilor comerciale dintre Transilvania şi Cracovia s-a
intr('prins mai ales pe baza surselor arhivalicc poloneze de către sa-vanţi din generaţia mai veche, ca şi ele cei din generaţia nouă. Între
primii putem aminti pe St. Kutrzeba, Jan Ptasnik, Jan Dabrowski, etc.,
iar dintre cei mai noi, pc Krystyna Pieradzka, care a dedicat o lucrare
~pccialb Comerţului Poloniei cu Ungaria în sec. XV JI., apoi pe Jan
Malecki într-o lucrar~ închinată special comerţului exterior al Craco,·iei în sec. XVI2. Ambele aceste lucrări din urmă, în afară de faptul
( ă se referă la secolul al XVI-I ea, se bazează pe mult material arhivalic clin arhivele Slovaciei sau din Cracovia. Indirect mai are referiri la
comerţul oraşului Oradea în secolul al XVI-lea S. Goldemberg în lucrarea sa Clujul în sec. XV I. Producţia şi schimbul de mărfuri3. În rest,
alte, '>tudii polon(', române ori maghiarl' ating doar parţial, deci incomplet, problema relaţiilor comerciale orădene-cracoviene în secolul
al XVl-lea. Pentru a umple această lacună, scriem acest articol, bazînclu-nc aproape exclusiv pc registrl'le vamale din Cracovia.
În c;ecolul al XVI-lea într-o perioadă, cînd relaţiile politice au legat
mai strîns Transilvania de Polonia, Ştefan Bathory, principele Transil,·anil'i, fiind în acelaşi timp şi rege al Poloniei, în chip firesc s-au
inte>nsificat şi legăturile comerciale dintre oraşele din Transilvania şi
Cracovia. Dacă pentru prima jumătate a secolului al XVI-lea aceste
date culese şi publicate de Roman Rybarski~, cunosc doar legături
1

Handel Krakowa z Wt:grami w., Krakow, 1955.
Handel zewnt:trzny Krakowa w XVI wieku, în Zeszly naukowe Wyzsej Szkoly
Ekonomicznej w Krakowie (Caietele ştiinţifice ale Şcolii economice superioare din
2

Cracovia), 1960, nr. 11, 79 p.
3 Bucureşti, Ed. Acad. R.P„R., 1958.
4

dală

Handel J polityka handlowa Polski w 16 stuleciu (Comerţul şi politica cornera Poloniei în secolul al XVI-iea), t. I. Rozwoj handlu i polityki handlowej

(Dezvoltarea

comerţului

şi

a politic-ii comerciale), Poznan, 1928.
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sporadice, spre sfîrşitul secolului al XVI-lea registrele vămii din Cracovia au o mare bogăţie de date privind relaţiile comerciale ale oraşelor din N.V. Transilvaniei: Cluj, Oradea, Turda, Dej, Satu-Mar0,
Baia-Mare etc., şi marele centru comercial din Malopolska.
în ce priveşte volumul acestui schimb reciproc de mărfuri, Clujul
se situa pe primul loc. In ordine venea imediat, ca valoare, Oradea.
Cracovia are în acea perioadă un important centru de tranzit pentru
mărfurile vest- şi central-europene şi ţările estice şi sud-estice, cum
arată Jan Malecki 5 •
Spre acest mare centru comercial-meşteşugăresc polon se îndreptau
în secolul al XVI-lea negustorii orădeni, ducîndu-şi acolo, spre vînzare, mărfurile lor, dar, mai ales, aducînd de acolo mărfuri poloneze
sau din numeroase alte ţări intermediate de Cracovia.
Dacă, odinioară, în secolele XIV-XV, calea obişnuită de comert
spre Apus ducea de la Oradea la Szeghalom - Mezătur - Czegled Monor - Pest sau Buda, ajungînd la Viena prin Szekesfehen·ar Gyăr Kăszeg, iar de la Buda spre Polonia se ajungea, pc Yalca
Dunării la Eger (Agria), apoi la Kosice, de unde, sau pe valea Tarcza,
se ajungea la Presov - Sabinow - Lipiany - Plawiec - Muszyn:i.,
sau pe valea Poprad, la Lubowla - Granastow - Mniszek - Ph·niczna
ori prin Rytro - Stary Sacz - Bercica la Nowy Sacz - Czchow Lipnica - Bochnia - Wieliczka şi, în fine, la Cracovia".
în secolul al XVI-lea însă, în a doua sa jumătate, după pătrunderea
turcilor în cîmpia panonică, comunicaţiile tradiţionale ale Oradiei spr0
Apus sau spre Nord sînt interceptate de turci şi de aceea ele se abat
mai spre Est, mergîndu-se de la Oradea la Debr0cen - Tokaj - Kosice - Presov - Sabinov - Bardejow - Nowy Sacz - Cracovia sau
de la Kosice abătîndu-se spre Levoca - Kezmarok - Nowy Sacz Cracovia, ori se pornea de la Oradea pe valea Tăşad la Satu-Mare de acolo la Carei şi apoi spre Tokaj, urmînd apoi direcţia spre Kosic0
- Presov sau Kosice - Levoca şi mai departe 7 , cum am spus deja.
*
Orădenii, ca şi negustorii din alte oraşe, îşi transportau mărfurile în
care acoperite, de obicei, cu coviltire. Uncie erau care grele pentru
5

O.c., p. 78.
M. Dan, Schimbul de mărfuri dintre Cluj şi Cracovia 1n ultimul deceniu al
secolului al XVI-iea, p. 11 (în curs de apariţie).
7 Cf. harta drumurilor de comerţ din sec. XVI la Pavol Horvath, Prlspevok k
obchodnym stykom vychodoslovenskych miest s Po/.skom a Sedmohradskom "
16.-17. staroti (Contribuţie la relaţiile comerciale ale oraşelor est-slovace cu Polonia şi Transilvania în secolele al XVI-iea - al XVII-iea), în Nove obzory (Noi
orizonturi), 1965, VII, p. 134 şi Frantisek Kavka, Cesky a slovensky obchod s texlilnlml vyrobki v rumunskych zemlch (Comerţul ceh şi slovac cu produse textile în
ţările romane), în Sbornlk Historicky, V. 1957, p. 125.
6
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transportarea metalelor (mazsaszeker), altele mai uşoare, pentru a trasporta postavuri, pînzeturi, aromatice, chimicale deci mărfuri mai mă
runte şi relativ mai uşoare. Carele grele erau trase de 4-6 cai sau
de mai mulţi, în timp ce cele mici încărcate cu mărfuri mai uşoare erau
tra!-e de 1-2 cai. :\Jegustorii orădeni, fie că îşi aveau caii proprii, fie
că închiriau un cărăuş (furman) din Oradea sau un cărăuş polon din
Cracovia pe drumul de întoarcere. 8
Drumurile erau, în general, într-o foarte proastă stare, atît în Transilvania cît şi în Slovacia şi Polonia, pline de gropi, de bălţi, de noroi
şi de bolovani, greu practicabile. Ţinînd seamă de aceste greutăţi şi
primejdiile ce-i pîndeau în drumul la Cracovia şi înapoi, cînd riscau
să fie atacaţi de haiduci (latrones), negustorii orădeni de multe ori se
asociau între ei sau cu alţii din alte oraşe spre a se putea ajuta reciproc.
Uneori negustorii transilvăneni, atît la dus cit şi la întors, se organizau
în caravane înarmate 9 •
Schimbările comerciale dintre Oradea şi Cracovia se pot urmări pe
baza registrelor vamale (Ksiegi celne) ale Cracoviei din perioada 19521600. Registrele vamale cracoviene aflate în manuscris, în limba polonă
medievală, totalizează un număr de 3 200 pagini şi se referă la anii de
mai sus precum urmează: Wojewodzkie Archiwum Fanstwowe (W.A.P,
Arhiva de stat voievodală), Ksiegi celne, Mss., nr. 2116 (1592), 2 117
(1593), 2118 (1594), 2119 (1595), 2120 (1597), 2121 (1599), 2121 (1600),
deci din 7 ani. Date privitoare la negustori orădeni se află doar din
anii 1593, 1595, 1597, 1599 şi 1600 dar şi din aceşti ani doar cu aproximaţie deoarece nu întotdeauna se indică localitatea de provenienţă,

ci se spune doar: din Transilvania, ex Transilvania sau z Siedmiogrodskoj zemic. Putem totuşi stabili că în cei cinci ani Cracovia a fost vizitată de 33 negustori ori meşteşugari orădeni, din care unii (Ioan Szabo)
au fost înregistraţi de 12 ori, alţii doar de 2-3 ori (Luca Kadasz, Dcmetrius Ferenczi, Gheorghe Somodi), iar alţii 29, doar o dată (=1 transport). După transporturile efectuate, toate aproape exclusiv la import,
se relevă mai ales Ioan Szabo nu numai prin numărul mare al transporturilor, ci şi prin valoarea vamală a mărfurilor importate, în total
672 1/2 mărci, apoi urmează Gheorghe Somodi (Deak), care, numai în
două transporturi, a adus mărfuri în valoare vamală de 816 mărci.
ln ordine vine apoi Balazs, cu mărfuri în valoare vamală de 528 de
mărci, Demetrius Ferencz (valoare vamală de 233 mărci), Andrei de
Oradea (valoare vamală de 198 mărci), Benedict Kusnierz (valoare vamală 133 mărci) şi Sapy (valoare vamală 130 mărci).
Desigur, situaţia prezentată e aproximativă, căci nu întotdeauna sînt notate în reyistru valorile vamale. In tot cazul aceştia pot fi socotiţi printre·
negustorii şi meseriaşii cei mai bine situaţi din Oradea. Toţi ceilalti
sînt negustori mici şi mijlocii trecuţr cu valori sub 100 de mărci. DeB M. Dan, o. c., p. 13.
o Ibidem, pp. 13-15.
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'>ic1ur că unii din C'i vor fi fost meşteşugari, care mergeau să se apro\:izioneze cu materii prime, cum ne arată numele de Kusnierz, adică
blănarul, care în acest timp indică şi profesiunea, dar este şi nume de
f amilic. Ei vor fi dus acolo poate, şi unele produse ale meşteşugăriei
lor spre a le vinde, fiind deci ceea ce se chema atunci: mercator sau
,nstitor şi meşteşugar care îşi desface produsele şi negustor, mai ales
ne~Justor profesionist. 10
Din nenorocire, în registrele vamale cracoviene nu avem dovezi
că ei şi-ar fi vîndut la Cracovia propriile lor produse.
în cele cc urmează vom vedea care erau mărfurile importate, d 0
negustorii orădeni de la Cracovia la sfîrşitul secolului al XVI-iea, valorile lor vamale şi textele percepute de trigesimatorul cracovian.
Toate celelalte chestiuni privind structura negustorimii cracoviene,
dreptul cl0 depozit (jus stapulae seu depositionis), negustori orădeni
•care au primit indigentul la Cracovia, problema capitalului comercial, a
creditului, a preţurilor şi a profitului comercial, le lăsăm deoparte, căci
ar 1nsemna să repetăm ce am spus în alte studii ale noastre. 11
Mai întîi să vedem în ce perioadă a anului sînt atestaţi ne~Justorii
orădeni pe piaţa Cracoviei.
Ccrcetînd registrele vamale pentru cei
5 ani menţionaţi, vedem că ei vin aici în lunile ianuarie, kbruarie.
mc1i, iunie, iulie, septembrie şi octombrie. Explicaţia venirii lor la Craco,-ia în aceste luni se poate explica fie prin starea mai bună a drumurilor în aceste luni, fie prin faptul că tocmai atunci se ţineau la
Cracovia cele 3 tîrguri anuale (iarmaroace) şi anumP la 13-14 mai
(al Sf. Ladislau), la 11-17 iunie (al Sf. Vitus) şi la 29 septembric5 octombrie (al Sf. Mihail). Negustorii orădeni veniţi la Cracovia î11
aceste perioade erau obligaţi să-şi vîndă mărfurile în tirguri. Se parc
însă că în goana după profituri, ei încercau să-şi vîndă mărfurile în
afara tîrgurilor, pentru a se sustrage obligaţiilor băneşti faţă de mumcipalitatea Cracoviei. Aşa se explică pentru ce, în 1549, regele Sigismund August a confirmat cracovienilor privilegiul mai vechi care interzicea negustorilor străini să practice comerţul în afara tirgurilor.
In 158-1 consiliul municipal al Cracoviei, constatînd prejudiciile' cauzale' oraşului de negustorii străini, care îşi exercitau comerţul în afara
tîrgurilor, a interzis acest comerţ 12 •
Dacă totalizăm cifrele registrelor vamale ale Craco,·ici, care indică
taxele plătite la această vamă de negustorii orădeni în cursul celor
cinci ani, aflăm că ei au plătit taxe vamale de 99 florini polonezi,
4 groşi, cum rezultă din adunarea taxelor vamale achitate de negus10

Cf. S. Goldenberg, o. c., pp. 243-244.
De ex., în Le commerce de la Transylvanie avec la Polog ne au XV 1-e siecle,
în Revue Roumaine d'Hlstoire, VIII, 1969, nr. 3„ pp. 621-634; in Negustori clujeni
la Cracovia ln ultimul deceniu al secolului al XVI-iea, în Acta Musei Napocen-.
sis, VIII, 1971, pp. 205-217, etc.
12 R. Rybarski, o. c., p. 271; Cf. şi M. P. Dan, Le commerce de la Transylvanie
-OHc la Pologne au XVl-e siecle, cit., p. 622.
11
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torii orădeni şi ele cei patru cărăuşi amintiţi în registrele vamale din
anii 1593, 1595, 1597, 1599 şi 1600. In ordine, clupă Cluj, urmează Oradea, singurul oraş transilvănean, care figurează în primul trimestru
al anului 1600. în ordine, deci, după totalul taxelor vamale achitate:
de negustorii orădeni la sfîrşitul secolului al XVI-lea, ei se plasează
după clujeni, clar au în urma lor pe cei clin Turda, Dej, Satu-Mare,
Baia Mare, Santău, Cetatea de Baltă, toţi figurînd cu sume mai min
şi cu transporturi mai puţine.
1n ce priveşte transporturile efectuate la Cracovia (import plus export) de negustorii transilvăneni, situaţia ar fi următoarea: Cluj - 150
de transporturi, Oradea - 51 de transporturi, Turda - 30 transporturi,
Satu-Mare - 17 transporturi, Dej - 12 transporturi, Baia Mare - ]
transporturi etc. Rezultă, deci, şi după numărul de transporturi, ca şi
după taxele plătite la vama Cracoviei, că Oradea deţinea locul al doilea după Cluj, înaintea altor oraşe din nord-vestul Transilvaniei (Turda, Satu-Mare, Dej, Baia Mare, etc.).
Cît despre locul ocupat de Oradea în comerţul (import-export) al
Cracoviei, Oradea ocupă de asemenea, după Cluj, locul al doilea în
comerţul nord-vestului Transilvaniei cu Cracovia. Adiţionînd valorile
vamale notate în dreptul negustorilor orădeni avem situaţia următoare
întocmită pe baza registrelor vamale cracoviene pentru toţi cei cinci
ani: 1593: 102 mărci pol.; 1595: 628 mărci; 1597: 2 184 mărci; 1599: 198
mărci şi 1600: 100 mărci, toate valorile fiind aproximative, deoarece
nu la toţi negustorii sînt notate valorile vamale. Menţionăm că valorile vamal<' ale mărfurilor sînt indicate în mărci, în timp ce taxele
,,amale se precizează în florini, groşi sau denari.
Totalul încasărilor taxelor vamale îl putem face numai pentru anii:
1595, 1597 şi 1599, la care avem indicat totalul încasărilor taxelor vamale: 1595: 2 411 fi. 3 gr. 12 el; 1597: 2 891 fi. 1 gr. 9 el. şi 1599:
2 535 fi. 14 gr. 3 el., la anul 1600 fiind indicată doar vama încasată in
trim. I. al anului: 791 fi. 23 gr. 12 el.
În ce priveşte taxele vamale achitate de negustorii orădeni la vama
Cracovia în anii 1595, 1597 şi 1599, ele prezintă următoarea situaţie:

Anul

1595
1597
1599

I

Total vnlori
vamale

628
2184
198

TOT AL:

mărci

"
,,

Total laxe vomalr
încasate pe an

19 fi. 27 d.
71 fl. 1 gr. 18 d.
9 fl. J gr. 12 d.

I

Total general încasări vamo.le

2 411 fi. J gr. 12 d.
2 891 fi. 1 gr. 9 d.
2 535 fi. 14 gr. 3 d.

circa 7 837 fi.
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Procentul redus de 1,20 ne indică, desigur, caracterul relativ modic al schimburilor comerciale dintre Oradea şi Cracovia în cei trei
ani de la sfîrşitul secolului al XVI-lea.
Referindu-ne şi la anii în care sînt trecute valorile vamale ale
tuturor negustorilor orădeni, ca şi la anii cînd nu există totaluri la
încasările pe ani, avem, după unii autori, valoarea vamală totală in
florini ungureşti de 4 790 fi., iar după alţi autori, de 10 509 fi. ung.,
ceea ce arată că în aceşti cinci ani Oradea participă la importul din
Cracovia al oraşelor din N. V. Transilvaniei cu cca. 13 %-23 °10 din
volumul global al importului global al acestor oraşe, de circa 36 640 fi.
ung., iar Clujul participă cu cca. 25 436 fi. ung., deci cu aproape 70 ~1~
din total. Ca atare, Oradea, al doilea centru comercial important dii,
N. V. Transilvaniei face tranzacţii mai modeste cu Cracovia 1 J.
Parcurgînd registrele vamale cracoviene: mss. 2 117 ( 1593), 2 11 ')
(1595), 2110 (1597), 2121 (1599) şi 2121 (1600) constatăm că în măr
turile importate de negustorii orădeni de la Cracovia predomină produsel0 textile (postavuri şi pînzeturi). In cei 5 ani pomeniţi s-au adus
de la Cracovia la Oradea în primul rînd textile (postavuri, pînzeturi
şi mătăsuri), apoi blănuri şi piei, îmbrăcăminte şi încălţăminte, metale şi obiecte de metal, de podoabă şi de interior, mirodenii, fruct0
şi peşte, chimicale şi vopseluri, mărfuri diferit0.
Dintre produsele textile figurează aproape consecvent în importul orădean postavurile central-europene, în general mai ieftine, dar
şi de calitate mai slabă decît c0le apusene.
Dacă, în trecut, în secolul al XVI-iea, se importau în Transilvanic1
textile mai scumpe venite din Apus ca: Trothmar, Bruges, Bergamo,
Wyzyn, Purpyan, Leppeller, Puspokor, Lewrewberger, acum nu mai
apar decît rar în registre postavuri şi pînzeturi mai fin0 şi, deci, mai
c;;cumpe. în schimb, produsele central-europene încep să imite produsele textile ce nu se mai aduc din Apus, dar imitaţia este de obicei
de o slabă calitate 14 •
Postavurile importate de negustorii orădeni de la Cracovia sînt
mai ales următoarele: postav Lunski, postav roşu, ferinlundiş (posta\·
englezesc), poate tranzitat din Apus de Cracovia, postav negru, posta\·
13 Diferenţa

şi

cca. 10 509 fi. ung. provine din faptul
secolului al X Vl-lea egală cu 41\
(Cf. M. Gumowski, Handbuch der polnischer Numismatik, Graz, 1960). In lucrarea noastră in manuscris „Schimbul de măr
furi intre Cluj şi Cracovia în ultimul deceniu al secolului al XVI-iea" am dat pe
bază de calcule extrem de aproximative circa 5 130 fi. ung., ceea ce ar reprezenta
doar 14 % din volumul global al importului cracovian al oraşelor din N. V. Transilvaniei, socotind marca egală cu 48 de groşi şi 1 fl. pol. egal cu 66 denari unq.
Dar chiar şi in lumina noilor calcule, şi ele destul de aproximative, deşi mai mari,
Oradea rămîne totuşi în urma Clujului în schimburile comerciale cu Cracovia.
H Cf. M. Dan, Din relaţiile comerciale ale Transilvaniei cu Polonia la sf1rşitul
că unii autori
groşi pol., iar

între cca. 4 790 fi. ung.

consideră marca polonă la
alţii, cu 96 groşi polonezi

sfîrşitul

secolului al XV 1-Jea. Produse textile importate de clujeni de la Cracovia, cit., p.

291

şi

notele.
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de Silezia, postav de Gierlicz (Gorlitz), de Zwillich (Silezia), carasie,
brethleist, Kiv, p6lgranaczia (postav inferior de culoare granat, albastru închis), postav colorat, axamit (roşu şi negru), Koltrin (postav ordinar), Karmazin (de diverse nuanţe de, roşu, i se mai zicea şi skarlat),
muhaier, etc.
Dată fiind însă notarea neuniformă a mărfurilor importat€' de negustorii orădeni în registrele vamale cracoviene: bucăţi, coţi, pietre
(kamen), bella (egal cu 24-50 postavuri), baloturi (bal), viguri, etc.,
este imposibilă înscrierea postavurilor într-un tablou recapitulativ pe
sorturi şi cantităţi. Putem afirma doar, pe baza registrelor vămii din
Cracovia, că în majoritate s-au importat atunci la Oradea următoa
rele sorturi indigene, polone sau străine, ca: postav de Silezia
+1 324,49 m,
postav de Gorlitz '(Silezia) +615,34 m,
fainlundisz
+395,56 m, axamit negru +49,99 m. Ar urma celelalte postavuri în
cantităţi mici, de cîţiva zeci de metri (muhaier, p6lgranaczia, koltrin,
carmasin, cwillich, axamit roşu, postav colorat, carasie, brethleist,
postav negru). Rezultă deci că majoritatea + 1 940,28 m, erau postavuri
sileziene, după care urmau fainlundisz, axamit negru, etc., postavuri
de calitate inferioară. Deci din situaţia de mai sus rezultă, ca şi în
<"azul Clujului, că la sfîrşitul secolului al XVI-lea în importul cracovian al Oradiei predomină postavurile sileziene, în timp ce postavul
fainlundisz (englezesc), - dacă cumva se va fi adus şi acum din Apus
- apare doar în cantitatea de cca. 400 m.
Urmează să ne ,referim acum la celălalt produs textil important:
pînzeturile. Din registrele vămii din Cracovia aflăm notate în dreptul
negustorilor orădeni, următoarele sorturi de pînzeturi: pînză de Kalo
(Polonia), Galler, voal, pînză neagră, Kitaikă (material de mătase fină
simplă sau dublă), atlas, mătase colorată, pînză de Silezia, pînză de
Podgorsk, ţesături diverse, pînză de Damasc, barchet, pînză de Biecz
(Polonia) şi pînză diversă. Mai mult chiar decît în cazul postavului
totalizarea valorilor vamale sau a cantităţilor de pînză importate este
mai grea în cazul pînzei deoarece uneori nu avem notate valorile
vamale, alteori nu figurează cantităţile sau taxele vamale. In plus, şi
atunci cînd se face, precizarea cantitativă, ea se face în unităţi diverse: bucăţi, jumătăţi de bucăţi, coţi, funţi, etc., ceea ce obligă la
o serie de operaţii de transformare, de reducere la bucăţi sau la coti
pentru a putea stabili valoarea diverselor pînzeturi în ansamblul importului orădean de textile. Evident, în acest caz evaluările nu pot fi
decît aproximative. Cunoaştem din datele publicate de Roman Rybarski15, că 1 buc. (stucka) damasc este egală cu 30 coţi (lokci), 1 buc.
axamit cu 70--80 coţi şi 1 buc. atlas cu 60 coţi, dar pentru celelalte
sorturi de textile nu dispunem de corespondenţa în coţi, aşa că sin15

O. c ., t. I., Poznan, 1928.
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t0m

nevoiţi să

presupunem

că

valoarea

8

bucăţilor

în

coţi

varia între

30-80 Iokci şi să adoptăm, pentru feluritele sorturi de pînzeturi, media: 55 de coţi polonezi per bucată.
obţine următorul

Vom

tabel:
Cantitil.ti
(în bucil.ti)

Pînzeluri sortimente

Pînză

neagră

Kitaik~
Atlas
Mătase

colorată

Jumătate

mătase

9 funti
5 funti

simplă

125
30
40
4
6
25

Pinză

de Silezia
de Podgorsk
Damasc
Barchet
Pînză de Biecz
Pînză

Pînză

diversă

Ţesături

diverse

0,8%
2,3%
31 %
2,1%
14 0/
/O
2,2%
13 %
6 0'
/O
13,9%
3,4%
4,4%
0,4 ~~
0,6%
') -o,
,O

_,,

de 20 fior. pol.

TOT AL:

Din

Raportul apeoximaliv fa\ ii. de
total

440
1 645
15 342
990
7 150
1100
6 624
3 180
6 875
1 650
2 200
220
330
1 375

8
109
279
18
130
20

de Kolo (Polonia)
Galler

Voal
Pînză

CanlilAti
(in coti polonezi)

49.124 coti pol.

situaţia

de mai sus

rezultă

cu oarecarC'

aproximaţie

97,8~~

ca

111

anii

1593, 1595, 1597, 1599 şi 1600 au importat mai ales pînză de voal
( l 5 345 coţi pol.) şi, în ordine, kitaikă (7 150 coti pol.), pînză de Silezia (6 875 coti pol.) şi restul pînzeturilor în procente mai reduse, menţionînd

îndeosebi slabul import de

pînză

indigenă

polonă

de Kolo

(440 coti pol.), de Biecz (330 coti pol.) şi de Podgorsk (1 650 coti pol.J,

în general, afară de voal şi kitaikă, pînzeturi mai ieftine şi, deci, de
mai slabă calitate. In acelaşi timp, pînzeturile mai scumpe, pînza ele
Galler din Olanda sau Elveţia (1 645 coţi pol.), atlasul (1100 coti pol.)
şi damascul (2 200 coti pol.) sînt reprezentate de procente între 3,3 şi
4,4. In concluzie, majoritatea importului orădean de pînzeturi se referă în ansamblu la pînzeturi polone sau central-europene de calitat~
mai slabă 16 •
to Cf. cu situaţia aproape identică a importului clujean de la Craiova la slîrşi
tul secolului al XVI-iea. (Cf. M. Dan, Din relaţiile comerciale ale Transilvaniei cu

Polonia Ia

sf1rşilul

secolului al XV 1-lea, cil., 291 ).
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în afară de textile negustorii orădeni au importat aproape în fiecare an, lucruri de îmbrăcăminte, încălţăminte, de podoabă şi ele interior. Cercetîncl pentru anii amintiţi registrele vamale ale Cracoviei,
constatăm că negustorii orădeni au importat astfel de mărfuri, clupă
cum urmează: îmbrăcăminte, încălţăminte şi obiecte ele interior, mc'tale şi obiecte ele metal, coloniale, fructe, mirodenii şi sticlă, lucruri
de croitorie ( aţă, ace), piei şi blănuri de animale sălbatice, hîrtic de
diferite calităţi, sare, peşte, peşte sărat, chimicale şi vopseluri.
întrucît înregistrările s-au făcut ele multe ori global pentru o seric
întreagă ele' mărfuri notîndu-se doar valoarea vamală, clar nu şi valoarea per unitate, iar uneori mărfurile mărunte nu se detaliază, ci
apar doar sub numele de marfă măruntă (Kramy drobne), nu e posibilă o evaluare în bani, mai ales că şi moneda notată în registrele
vamale este foarte diversă mărci, zloţi, taleri, florini, groşi, etc. Ca
atare, vom căuta să- trecem în revistă principalele sorturi de mărfuri
importate de orădeni şi să indicăm, pe cît ne va fi posibil, cantităţile
lor, lucru dificil de altfel, deoarece nici aceste cantităţi nu sînt întotdeauna notate. Prin urmare, şi în acest caz calculele noastre au un
oarecare grad de relativitate. Pe cît ne va fi cu putinţă vom căuta,
ele la caz la caz, să dăm la unităţile de măsură, de capacitate şi volum
din Polonia secolului al XVI-lea, corespondentul în unităţile de azi.
1n cc priveşte îmbrăcămintea, orădenii au importat mai ales cca.
l 215 căciuli diferite (simple, căptuşite cu piele de vită sau cu blană
de lup, iepure ori vulpe, ţărăneşti, pentru copii, etc.) în valoare apro:ximativă de 188,5 fl. pol. (egal cu +124 fi. ung.); urmau apoi ciorapii
diverşi (împletiţi din aţă, şosete, scurţi, lungi) cam 263 perechi în valoare de 146 fi.; tivuri (la postav) în valoare de 72 fl. şi 15 qroşi;
mănuşi ( obişnuite, clin piele de capră neagră) 48 de perechi, de 32 florini şi 15 groşi. Alte obiecte mai importante erau curelele sau centurile (de piele, de mătase, c'tc.) în cantitate ele cca. 56 buc., şi în valoare de 25, 15 fi. Urmau, în sfîrşit, tot în domeniul obiectelor de îmbrăcăminte şi de interior: jartiere, broderii, ledunci, feţe de masă,
dantele, szichu (o imitaţie de aur şi argint pentru cusut la haine),
pasmanterie (fireturi şi bobiţe de diverse culori de cusut pe haine).
horbote, şnururi de mătase, paczorki (pietricele de cusut pe haine),
bonete, gîrbace în cantităţi şi valori mai mici. Nu lipseşte din produsele importate nici încălţămintea. Orădenii au importat în cei cinci ani:
75 perechi de cisme diferite (lungi, scurte, cu copcii), în valoare de
104,3 fi. pol. (egal cu 68,64 fi. ung.), precum şi 47 de perechi pantofi
în valoare de 39,10 fl. pol. (egal cu 26,40 fl. ung.).
Urmează, în ordine, importul de metale şi obiecte de metal. In
acest domeniu predomină cuţitele, renumitele nozy Krakowskie, puş
tile ( obişnuit scurte) şi cutiile pentru praf de puşcă (prochownice). în
egal cu 405,504 gr) exprimate, cum se vede mai ales în pietre ( kame1"i),
50 buc., (înregistrate numeric) în valoare de +120,25 fl. pol. (egal cu

https://biblioteca-digitala.ro

Mihail P. Dan

176

10

79,36 fi. ung.); puşti s-au adus în număr de 417 buc., în valoare de
+384,8 fi. pol. (egal cu 253,44 fi. ung.), iar cutii pentru praf d0 puşcă
-,-au importat 91 de buc., în valoare de + 180,26 fi. pol. (egal cu
124,74 fi. ung.). Alte obiecte de metal ce s-au importat la Oradea
atunci au fost: mănuşi de cuirasă (30 buc. în valoare totală de circa
104,18 fi. pol. egal cu 68,30 fi. ung.), de asemenea 3 perechi cuirasă d(_•
7 fi. pol. (egal cu 4,62 fi. ung.) 17 , 5 cuirase simple a 3 fi. egal cu
15 fi. pol. şi egal cu 9,90 fi. ung. In rest s-au mai importat din Cracovia: cleşte de maşină (2 fi. pol.), sccuri de 1 fi., şi, în deosebi, o
cantitate mai marc de coase: nOO buc.

Importul negustorilor orădeni de la Craco,,ia a cuprins de asemenea: coloniale, fructe, mirodenii şi sticlă sau obicctC' de sticlă. Predomină în deosebi mirodeniile: cca. 120,55 kg (86 kamcn plus 1 font
egal cu 405,504 gr) exprimate, cum se vede mai ales în pietre ( kamen),
dar numai cu indicarea parţială a valorii. S-a importat dintre produsele
coloniale, în mari canităţi, orez de 237, 1O kg, adică 8 pietre plus ~
fonţi, în valoare aproximativă de 30 fi. pol., nu peste tot fiind rn>tate
valorile vamale. Urmau apoi alte mărfuri coloniale, ca: şofran turcesc
(30 fonţi egal cu 12,165 kg), şofran de Aragon, 13 fonţi şi jumătate,
deci 5,424 kg, în valoare de 43,30 fi. pol., şi şofran de Catalonia,
10 fonţi egal cu 4,055 kg, în valoare de 50 fl. pol., deci în total 21 kg
644 gr, de valoare parţială +93 fi. pol. Ceva mai importante au fost
cumpărăturile de mirodenii. Astfel s-au adus: cuişoare (12 fonţi egal
cu 4,866 kg), ghimbăr (13 pietre egal cu 169 kg). Fructe s-au adus după
cum urmează: migdale: 13 pietre egal cu 169 kg plus 6 fonţi egal cu
1,433 kg, în total 170,433 kg, iar struguri mari şi mici s-au adus în
trei coşuri plus 58,5 kg (în pietre), portocale s-au importat 1/2 kamen
( 6,5 kg) de zahăr conic în valoare de 3 mărci ( egal cu 4,8 fi. pol. sau
3,16 fl. ung.). Sticle s-au adus: 10 sticle (butelco, flaşe) şi 2 cutii de
sticle.
1n alt domeniu, cel meşteşugăresc, s-au adus multe lucruri de croitorie, îndeosebi aţă, mai ales de Worclaw, amintită de multe ori numai simplu ca aţă, fără indicarea cantităţii sau preţurilor. Prin urmare
ne vom referi numai la cazurile în care apare cantitatea sau preţul.
Ea este mai ales aţă albă sileziană sau poloneză (de Biecz). în total
s-a importat aţă în cantitatea de 22 beliczki (egal cu cca. 5 801,45 m)
şi 10 bella (527,42 to egal cu 5 274,2 m), deci în total cam 11 075,65 m,
de aţă diferită albă, neagră şi colorată, fie sileziană, fie poloneză, în
valoare de 826,20 fi. pol. (egal cu 545,29 fi. ung.). Ace simple sau cu
gămălie s-au importat în valoare de 66 fl. pol. (43,56 fi. ung.). S-au
mai adus 40 coti (21,97 m) de canava, 3 buc., de bagarie (ţesătură de
bumbac) de 2 fi., dantelă de aţă de 6 fi., o duzină şi jumătate de
17 Ca
66 denari

şi

!n cazurile precedente florinii poloni la valoarea 1 fi. pol. egal cu
(valoarea medie). Cf. M. Dan, Negustori clujeni la Cracovia ln
ultimul deceniu al secolului al XV 1-lea, p. 209, n. 30
ungureşti
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copcii de 2 fl., degetare, toate în valoare de circa 902, 20 fl. pol.
(595,45 fl. ung.).
Piei şi blănuri de animale sălbatice s-au importat precum urmează:
piei de iepure alb - 4 buc., piei de veveriţă - 16 buc., de lup 5 buc., piei de safian şi piei ele cordovan - 26 buc., iar blănuri s-au
cumpărat după cum urmează: blănuri de iepure 60 buc., de jder 800 buc., de lup - 28 buc., ele veveriţă - 12 buc., în valoare totală
ele aproximativ 1 444 fl. pol. ( egal cu 953,04 fl. ung.).
Hîrtie ordinară şi albă ele diferite calităţi s-a importat în cantitate
de circa 2 842,20 kg.
Sare s-a importat ele vreo două ori fără a se preciza cantitatea şi
,,aloarea. Tot aici amintim şi peştele sărat, în parte ştiuci sărate şi
heringi în total 11 măsuri ( klodi) şi 11 heringi.
Şi, în sfîrşit, dintre chimicale s-a importat sulf în cantitate de
3 centnari, adică 121,65 kg, plus alte cantităţi neprecizate, iar din
vopseluri găsim amintite: vopsea galbenă de 8 fi. şi 65 kg, de vopsea
cărămizie de 12,12 fl.,
deci în total 20,12 fl. pol (13,27 fl. ung.). în
afară de aceste produse negustorii orădeni au mai importat şi alte
mărfuri trecute sub numele comun de marfă măruntă ( kram drobny ),
fără nici o precizare.
Dacă clin cele de mai sus reiese relaLi\·a importanţă a importului
orădean ele la Cracovia, exportul efectuat ele orădeni pe piaţa Craco\"iei a fost insignifiant în cei cinci ani amintiţi. Dacă în registrul vamal
cracoYian clin 1600 18 s-a notat că Sobek a adus pentru negustorul cracovian P. Paczka plumb, credem că e ,·orba de o greşeală, căci de la
Oradea nu se putea exporta plumb la Cracovia, din moment ce în
apropiere erau minele de plumb ele la Swoszowice. Ar putea fi vorba
el(• un transport intern de la Swoszowice la Cracovia. Totuşi, este
siqur că au fost înregistrate la Cracovia 2 transporturi de mărfuri
efectuate ele negustorii orădeni. Astfel, la 28 ianuarie 1600, Ferencz
a adus vin din Transilvania în cantitate de 6 beczki (8 139,24 I) pentru cetăţeanul din Kleparz, Stanislau Wiatro 19 , deşi este posibil ca
vinul să fi fost din alte părţi ale Transilvaniei. Totuşi înclinăm să
credem că a fost vin de prin părţile Oradiei, unde e amintit atunci
negustorul Ferencz şi unde se făcea un vin renumit încă din secolul
al XVI-lea pentru gustul şi aroma sa 20 • în 10 mai 1595, Ioan Szabo,
negustor orădean a adus la Cracovia 6 piei de biberi ( castori) şi 3 piei
ele vidră, transportînd totul pe cal, în valoare de 6 mărci ( egal cu
9,6 fl. pol., egal cu 5,33 fl. ung.). Prin urmar~ puţinul export orădean
ele la Cracovia era aproape insignifiant şi balanţa comercială a negustorilor şi meşteşugarilor orădeni era, evident, pasivă.
18
Wojew6dskie Archiwum Panstwowe (Arhiva de stat voievodală), W. A. P.,
Ksiegi celne (Registrele vamale), Mss, 2 121, foi. 253, la data de 16. I. 1600.
10 Ibidem, Mss. 2 121, foi. 31.
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La sfîrşit, se impune să aruncăm
mărfurilor importate de orădeni de

o pnv1re asupra provenienţei
la Cracovia, care era un marP
centru de tranzit. In acest fel vom putea arăta că se aproviziona cu
mărfuri din aproape întreaga Europă şi chiar din ţările transmarine,.
Postavurile s-au adus la Oradea, prin Cracovia, din mai multe ţări.
predominant din Europa centrală (Silezia), în timp ce postavurile apusene (lunski, fainlundisz, carasia) se aduc prin porturile mării Baltice, Gdansk şi Elblag, deci e de presupus că chiar unele postavuri
venite anterior din Apus, se puteau aduce acum şi din Silezia, Germania, Moravia sau Malopolska 21 •
Alt soi de postav, muhaierul (turcesc, veneţian, german) se aducea
prin Gdansk şi Cracovia îl tranzita spre Oradea 22 • În ce prin~şte pînzeturile, de fabricaţie poloneză era pînza de Podgorsk probabil de la
Ciezkowice, de calitate infcrioară 2 :1 •
Pînzeturi s-au adus încă în cantităţi mai mari, pînzeturi mai fi1w:
voal, kitaikă, Galler (probabil din Olanda sau Elveţia), pînă de Silczia, mătase colorată. Voalul (rabki) venea la Cracovia din Londra şi
se tranzita spre Oradea 24 . Alte pînzeturi fine şi scumpe erau de origine orientală sau italiană (damasc, kitaikă) şi se aducea la CracoYia
mai ales de negustorii italieni din Veneţia şi Neapole 25 • Pînza polonă
ce s-a adus de la Cracovia la Oradea era din Biecz şi Biala (Malopolska), unde la Kazimierz, Kleparz, Nowy Sacz, Lelowie, Biala, Kety,
Pilzno era o înfloritoare industrie de pînzeturi2 6 • Diferite produse de•
mătase colorată, dantelă, cingători, nu puteau veni din Polonia, unde_•
nu exista o industrie a mătăsii. Astfel de obiecte se aduceau din Slova1)a27, Turcia şi Italia 28 .
La capitolul îmbrăcăminte, căciulile se aduceau la Craco\·ia din
Slovacia 29 . Se mai importau căciuli şi pălării din Wroclaw şi Ni.irnberg, dar se confecţionau pălării şi în Polonia 30 •
20 Cracovia, Biblioteca JagieUonska, Acta Tomiciana, Mss. Sign. 6 554iIV, tom. X
lcgationum, responsionum epistolarum rerumque polonicarum, pp. 530-531, Cracoua,
4 seft1embrie 1535.
1 A. Maczak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XV II wieku (Postrăvărituf din
Wielkopolska în secolele XIV-XVII), Warszawa, 1955, p. 232.
22 W.A.P., Ks, cefne, Mss. 2117 (1593). fol. 23
23 E vorba de producţia din regiunea subcarpatică (A. Maczak, O.c., 225.)
2
" W.A.P., Ksiegi ceine, Mss. 2121 (1595), foi 101 v.; R. Rybarski, O. c„ I., p. 74.
2,; W.A.P., Ks. cefne, Mss. 2125 (1595), pp. 175--179.
20 Ign. Baranowski, Przemysf polski w XVI wieku (Industria polonă în secolul
al XVI-iea), Warsawa, 1919, p. 152, 180.
27 Arh. Stat. Cluj, SOC, Reg. Tricesimă ( 1599)
28 R. Rybarski, O. c., I., pp. 178-179
29 Fr. Kavka, Cesky a slovensky obclwd s textilnimi vyrobky \' rumu11skych
zcmich (Comerţul ceh şi slovac cu produse textile în ţările romăne), Praha, I 957,

pp. 36-38.
30 R. Rybarski, O. c., I., pp. 184-185
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Mănuşi felurite (simple ori îmblănite) se aduceau la Cracovia din
Rusia 31 , din Italia 32 ori din Cehia 33 . Ciorapii împletiţi se importau în
Polonia din Silezia, Bavaria şi Italia 3.i.
Incălţăminte se importa mai ales din producţia indigenă polonă.
Cizmele, ghetele, pantofii, papucii de Safian proveneau din atelierul
de cizmărie ale Cracoviei35 • Cingătorile simple de piele sau căptuşitf:
cu mătase se aduceau tot de la Cracovia, care era un centru renumit
al acestor produse 36 .
In cc priveşte obiectele de metal, cuţitele se produceau la Cracovia37; dar la Cracovia se mai aduceau şi cuţite din Silezia, Cehia, Stiria, Moravia 38 . Centre mai importante pentru produsele de fier erau
la Czestochowa, Radom, Nowy Sacz, unele din aceste ateliere producînd şi arme, de ex. la Zwieszowice 39 . Alte produse de metal (puşti,
hakownice, adică bombarde, şi cuirase se produceau la Cracovia de
meşteşugari specializaţi: ruszkarzi în producerea de puşti, pancer40
nicy - în producerea de cuirase • Coasele aduse la Oradea vor fi
fost de producţie indigenă, poate din Nowy Sacz, cu o dezvoltată producţie de acest gen 41 . Ace felurite se aduceau, ca şi cuiele, din Silezia
şi erau tranzitate prin Cracovia 42 , unde de pe la jumătatea secolului
al XVI-lea erau 13 ateliere de produs ace 43 .
Coloniale, fructe, mirodenii, se aduceau în cea mai mare parte la
Cracovia de negustorii străini 44 • Piperul venea din Turcia 43 şi se importa prin Gdansk, pe unde veneau şi zahărul, orezul, migdalele, portocalcle46, dar piper, migdale, zahăr, se mai importau şi prin marele
centru silezian de la Wroclawn şi îndeosebi coloniale, iar medicinale
aduceau la Cracovia mai ales negustorii veneţieni 48 • Mărfuri orientale
(piper, struguri, stafide) se aduceau şi prin Liov de negustorii armeni
31

Ibidem, pp. 18~186.

32

W.A.P., Ksiegi cefne, Mss. 2120 (1597), foi. 235 v.
lbid., Mss. 2117 (1593)
R. Rybarski, O. c., I., pp. 184-185
Ign. Baranowski, O. c., pp. 106-108.
Ibidem, p. 111.
lbid., p. 44.

3.1
3'•
35
3G

:1 7
38

Ibidem.

3n Ibidem, p. 29. 36- 37.
1,o Ibidem, p. 46-50.

B. Zientara, Dzije malopolskiego hutniclwa zelaznego XIV-XVII w. (Istoria
topitoriilor de fier din Malopolska în sec. XIV-XVIII)., Warsawa, 1954, p. 159.
" 2 R. Rybarski, O. c., I., 184
"1

'•1

Ibidem

,.,. lgn. Baranowski, O. c., pp. 45--46
" 5 R. Rybarski, O. c., I., pp. 148-149
" 6 W.A.P. Ksiegi cefne, mss. 2117 (1593) şi mss. 2119 (1595).
t.7 R. Rybarski, O. c., I., p. 152
" 8 Bibi. Jagiellonska, Mss. 6554/IV, Acta Tomiciana, X, p. 147 ( 1535).
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Cracovia sau la iarmarocul din Lublin 49 •
în mare cantitate la Cracovia din răsă
rit (safian), altele din Spania (Kordoban de la Cordoba), dar se produn•au şi la Cracovia din piei de capră, viţel sau oaie 50 •
Hîrtic se producea în Polonia în apropierea marilor oraşe: Cracovia, Poznan, Lwow, Warszawa. ln deosebi hîrtia produsă lîngă Craco\'ia se exporta la Oradea, atît hîrtia simplă cît şi hîrtia de scris 51 •
Sare se aducea din Polonia de la Wieliczka de lîngă Cracovia.
Heringii (sledzi) care se aduc la Oradea veneau prin Cracovia de la
Marea Baltică, din Gdansk 52 şi Elblag.
Chimicale şi vopseluri se aduceau din Silezia (Wroclaw) şi din
Germania (Niirnberg); dar unele, ca sulful, erau articole poloneze de
export, care se exploatau în apropierea Cracoviei la Swoszowice 53 •
Sofranul venea la Cracovia din Turcia sau din Spania (Aragon, Catalonia) şi se tranzita prin Cracovia, cum se tranzitau şi vopselurile
din

C:amcniţa, care veneau la
Picile şi blănurile veneau

turceşti 5 4 •

Alte mărfuri, mărfuri diferite, ca sticla, de exemplu, se aduceau
la Cracovia de negustorii veneţieni, care aduceau şi imitaţii de aur 51 •
Vase de sticlă şi geamuri se produceau însă şi în Polonia, mai ales
la Myslenice, Radoszyce, Jedrej6w, Zywiec, Szydlo, Mikuszow 56 şi deci
în sticla adusă de orădeni de la Cracovia puteau figura şi ca marfă
de import din Polonia.
Mărfurile mărunte, cum· erau de pildă feluritele sorturi de aţă (albă,
neagră, aurită), veneau din Silezia" 7 • Dar probabil era şi aţă de Cracovia5P. Alte mărfuri mărunte, cu dantelă, .perdele, ştergare, feţe de
masă, şnururi, pasmanterie vor fi fost mai mult mărfuri de tranzit
dccît produse poloneze de export.
Din cele de mai sus rezultă că în bună parte importul orădenilor
din Cracovia consta în articole diverse, dar la postav şi pînzeturi
mai ales, ca şi la coloniale, fructe, mirodenii şi piei ca şi la blăn-uri
mai scumpe predominau mărfurile aduse la Cracovia din alte ţări, în
ckosebi central-europene şi orientale. ln tot cazul, din cele de mai
sus se degajează aria largă de pe care se făcea aprovizionarea Ora11
'• Cf. J. Kieniewicz, Droga morska do Indii i handeJ Korzeny w Jatach 1488-1522
(Drumul maritim în India şi comerţul cu mirodenii în anii 1488--1522), în Preglad
f-listoryczny, IV, 1964.
05 Ign. Baranowski, O. c., pp. 104-108.
51 Id., Jbid., pp. 71-85.
52 W.A.P. Ksi~gi celne, Mss. 2117 ( 1593) şi Mss. 2119 (1595); R. Rybarski, O. c„
1., pp. 7 5-----86.
53 R. Rybarski, lbid., p. 146
M lbid., p. 150, 191
r.!i lbid., pp. 187-188.
r,G lgn. Baranowski, O. c., pp. 15--16.
57 W.A.P. Ksi~gi celne, Mss. 2120 (1597)
li8 Cf. M. Dan, Schimbul de mdrluri lntre Cluj şi Cracovia Jn ultimul deceniu
al secolului al XV /-/ea, nota 175 (în manuscris)
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diei la sfîrşitul secolului al XVI-iea (Rusia, Lituania, Anglia, Olanda,
Belgia, Franţa, Elveţia, Italia, Spania, Silezia, Bavaria, Saxonia, Cehia.
Moravia şi Slovacia).
1n sfîrşit, se impune să subliniem importanţa deosebită a importului
orădean de la Cracovia la sfîrşitul secolului al XVI-lea. Ungaria, în
bună parte căzînd sub turci, comerţul ei s-a orientat, sub dominaţia
otomană, spre sudul balcanic. Aşa că, ţinînd seama de acest fapt, cu
atît mai important apare comerţul Oradiei cu Cracovia, centrul comercial bihorean legînd Bihorui, prin intermediul Cracoviei, de centrele
comerciale ale Europei occidentale, centrale şi răsăritene şi chiar cu
ţările transmarine, aprovizionînd cu mărfuri diverse oraşul Oradea ~l
hinterlandul lui economic pînă la orăşelele şi tîrgurile din munţi.

RELATIONS COMMERCIALES ENTRE ORADEA ET CRACOVIE A LA
FIN DU XVJe SIECLE

Resume
L'auteur recherche dans son article l'echange commercial (importation, exportation) entre Cracovic ct Oradea, a la fin. du xv1e siecle, en utilisant Ies reqislH'S
de la douane de Cracovie. L'on passc en revue les quantites de maffhandiscs importees et exportees par Ies commerc;:ants d'Oradea dans le cadre de transit de
Malopolska, en trancant a la fois Ies chemins commerciaux probables suivis par Ies
marchands d'Oradea. L'auteur presentc aussi les circonstances politiques qui favoriserent l'echange comercial entre Oradea et Cracovie.
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CONTRIBUŢIE

LA BIOGRAFIA CRONICARULUI BIHOREAN
IOAN SZALARDI (cca. 1617-1666)
DE
UVIU BORCEA

Ioan Szalardi

(cca. 1617-1666) face trecerea ele la istoriografia

transilvăneană în limba maghiară bazată pe tradiţii umaniste la memorialistica barocă ce se năştea aici pe la mijlocul secolului al XVII-

lea. În a sa Cronică maghiară de jale, redactată după căderea lui
Gheorghe Rak6czi al Ii-lea şi Ioan Kemeny, foloseşte izvoare documentare de mîna întîi pentru epoca lui Gabriel Bethlen şi Gheorghe
Rak6czi I, precum şi pentru perioada următoare, accesibile cronicarului prin funcţia deţinută: arhivar al capitlului din Alba-Iulia, apoi
.,secretarius" al principelui Gheorghe Rak6czi I.
Despre viaţa şi activitatea lui Ioan Szalardi avem date relativ puţine, ele limitîndu-se la ceea ce \'orbeşte el despre sine, cu destulă
modestie, în paginile cronicii şi apoi corespondenţa sa şi cu referire
la el.
Dacă despre cronică s-au încercat cîteva consideraţii disparate în
literatura de specialitate din secolul trecut, corespondenţa purtată de
cronicar nu a fost supusă studiului. Deşi scrisorile lui Szalardi au fost
publicate 1 , ele nu au fost folosite nici în redactarea biografiei cronicarului (cu excepţia lui Horvath Detre 2 care însă nu cunoştea toate
1 Corespondenta lui
Szalardi cu Mihail Teleki a fost publicată de I. Koncz,
Szalardi Janos kiadatlan levelei es rea vonatkoz6 apr6 adatok (Scrisorile inedite ale
lui Ioan Szalărdi şi cîteva date mărunte cu privire la ele), în „lrodalomtorteneti
Kozlemenyek ", voi. IX, 1899, pp. 83-101, 211-228, 335-346; Szilagyi S., Szalardi
Janos Sira/mas kr6nikajcinak
tortenetehez)
Cu privire la Cronica de jale
a lui Ioan Szalărdi), în „Figyelo", sub redacţia lui Abafi Lajos, voi. VIII (1879),
pp. 256-263; Gergely S., Te/eki Miha/y Jeve/ezese (Corespondenţa lui Mihail Teleki)
voi. III., (1664-1666) Bdp., 1907, pp. 84-86, 129-131, 170-173, 184-187, 188---191,
192-194, 214-218, 222-224, 240-242,257.; Kemeny I. Sza/6.rdi Janos a tortenesz
(Ioan Szaliirdi, istoricul), în „Uj Magyar Muzeum", voi. I., 1855, pp. 233-250;
Szabo K. Sza/ardi detehez, (Cu privire la viaţa lui Szalci.rdi), în „Tărtenelmi Tar",
1880, pp. 414-415.
1 Horvilth D., Szalcirdi Janos cs Sira/mas kr6nikâja (Ioan Szalărdi şi Cronica sa
de jale), în „Szilzadok", nr. 1--6, 1923, pp. 94-122.
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scrisorile şi a cărui interpretare este pe alocuri tendenţioasă) şi nili
în încercarea de a contura un portret spiritual al cronicarului.
Ioan Szalardi s-a născut aproximativ în anul 1617, probabil în localitatea Sălard din comitatul Bihor deoarece părinţii săi domicilau aici
în 1636. Aici ii vizitează învoit fiind de principele Rak6czi: ,, ... în
zorii acelui 7 octombrie (1636 - n.n.) pornind de la Bratca spre a-,i
vedea părinţii, anume la Sălard, de la Aleşd trecînd prin lunga valesemănată de satele româneşti dese ... spre Sîniob şi Adrian ... " 3 •
Cine au fost părinţii săi, originea socială a cronicarului nu este
cunoscută. Un frate al său, Francisc Szalardi, amintit de cronicar ca
participant la apărarea cetăţii Oradea la 1660, era fierar de meserie~.
ceea ce poate fi un indiciu asupra originei modeste a lui Ioan Szalardi.
Mai tîrziu cronicarul este amintit în unele documente ca fiind nobil'\ acest titlu l-a obţinut însă la curtea rakoţeştilor. Un document îl
atestă ca fiind nobil „donatarius" şi nu „armalis", ceea ce constituie
o dovadă în plus asupra originii sale modeste 6 •
Despre anii de tinereţe, studiile lui Szalardi, nu s-au păstrat aproape
nici un fel de informaţii. Unul din actele de danie ale principelui Rak6czi ne informează că ultimele studii, cele superioare, cronicarul le-a
terminat în străinătate, ca unul ce avea o deosebită atracţie faţă de
ştiinţe 7 • Szalardi însă, foarte zgîrcit în informaţiile ce se referă la
propria persoană, nu ne-a lăsat nici un rînd despre această parte a
vieţii sale, astfel că nu se poate şti sigur unde a studiat. Jurnalul lui
Gabriel Haller, la 14 aprilie 1635, scrie: ,,Leyda (... ) Am luat cei 180
de galbeni pe care înălţimea sa principele i-a trimis prin domnul Sza3 Titlul complet al cronicii e5\e: Siralmas magyar /aonikana/, ki/enc konyn·r
mellyeket a kovetkezo posteritasnak megintetcsekre cs oktatasokra tulajdon nyclviinkon egybeszedegetett es megirt Szalardi Janos 1662-ik esztendobcn (Cronica
maghiară de jale în nouă cărţi, culese
posterităţii în propria noastră limbă de

şi scrise pentru povăţuirea şi
învăţătura
Ioan Szalardi în anul 1662),) Pesta, f. tip.,
1853, in-4°, col. 119.; este vorba de ziua următoare de după bătălia de la Salonta
a oştilor lui Gh. Rak6czi I cu paşa de la Buda. Este fără îndoială greşită afirmaţia
lui Iosif Kemeny care susţine că e vorba de un Sălard din comitalul Sătmar. Copistul care a scris pe prima pagină a ms.-ului ce a ajuns pe la 1773 în posesia lui
D~niel Siil_yei_. ~ greşit necunoscînd, probabil, topografia Jocului (Kemeny, Szalardi
Janos a tortenesz, pp. 234-235; de la el preia greşit şi Szinnyei, Magyar iroJ.,·.
voi. XII; nu este de acord cu ei nici Herepei, Szalci.rdi Janos halei.la idejc . .. , în
,,Erdelyi Muzeum", 1939, pp. 294-295.)
" Siralmas magyar kronikci.nak.. • (în continuare prescurtat: Cronica col. 539:
.,Francisc Szalardi hodnog plătit, fierar", vezi despre el şi la Herepei, Op. cit.,
p. 294.
5
•
Actu~ de ?anie al lui Gheorghe Rak6czi I din 6 ian. 1646 la Kemeny, Szalci.rdi
Janos a tortenesz, pp. 235-238; Idem, Honi regi keziratokat tci.rgyazo Jevelek, în
,,Nemzeti Tarsalkod6", nr. 20, 1840, p. 154.
6
Horvăth D., Op. cit., p. 95, afirmă existenţa unui document pe care nu l-am
putut identifica.
7 Cf. nota nr. 5.
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lardi " 8 • Ios'Îf Kemeny a tras concluzia că acest Szalardi este cronicarul
care cu siguranţă a şi studiat aici 9 •
Cercetîndu-se matricolele universităţii din Leyda, la sfîrşitul secolului trecut, s-a constatat însă că la 21 mai 1635, nu Ioan Szalardi
era înscris aici ci Mihai Szalardi1°.
Informaţiile din această perioadă sînt destul de contradictorii. In
cronică autorul scrie că de tînăr, din, 1634, a început a fi dus la curtea
lui Gheorghe Ra.k6czi I, iar în post-scriptumul scrisorii din 30 ianuarie 1666 adresată protectorului său, Mihail Teleki, mărturiseşte că
„sărmanul bătrînul nostru domn Ra.k6czi ducindu-mă în 1633 în casa
lui, atît ele tînăr eram, incit atunci începea a-mi miji mustaţa" 11 • Dacă
a fost dus la curtea principelui în 1633 sau 1634, el nu mai putea fi
la studii în 1635 clecit doar în vreo solie, trimis de principe.
În 1634, Gheorghe Ra.k6czi I îl introduce la curtea sa clin Alba
Iulia ca arhivar, timpuri de care Szala.rdi îşi aduce aminte cu nostalgie
notînd în cronică modest, vorbind despre sine la persoana a treia:
„Unde păstrătorul său (al principelui - n.n.), Ioan Szala.rdi, pe car8
încă din tinereţe, din 1634, l-a luat la casa lui, avu destule griji, stîncl
acolo pînă seara, rînduind scrisorie adunate aici şi toate scrisorile
tainice acolo făcindu-le sau punînd să le facă şi la cite o scrisoare
mai grabnică poruncind de la masa lui să i se ducă de mîncare şi
băutură" 12 • La 10 mai 1638 nu mai era arhivar ci lucra în exclusivitate pentru principe 13 •
Totuşi, oficial, abia la 6 ianuarie 1646, principele îl numi secretarul său 14 , proba bi 1 deoarece acum se stinge din viaţă fostul său secretar, Mihail t!zoni. Gheorghe Ra.k6czi I într-o scrisoare adresată primarului Braşovului, îi porunceşte acestuia ca din averea lui Uzoni să
se plătească datoria pe care răposatul o avea faţă de Szalardi1 5 • Situaţia materială a cronicarului ajunsese deosebit de înfloritoare în
această p0rioadă. ln luna august a aceluiaş an, principele, în schimbul
serviciului credincios îi donează lui şi soţiei sale, Susana Bekes, în
8 Jurnalul lui Gabriel Haller publicat de Szabo K., în „Erdelyi Tărtenelmi Adatok", vol. IV, p. 26.
9 Kemeny, Szalardi Janos a tărtenesz, p. 236.
10 Arhiv des Vereines fiir Siebenbiirgische Landeskunde, vol. XVI, p. 208, apud
Herepei, Op. cit., p. 295.
11 Scrisoarea este publicată
de Koncz, Szal<irdi Janos kiadatlan leve/ei . .. ,
pp. 335-338.
12 Cronica, col. 244.
13 Beke A., Az erdelyi kaptalan Jeveltara Gyulafehervarott (Arhiva capitlului
Transilvaniei din Alba-Iulia), în „Tărt. Tar", 1895, p. 427.
14 Kemeny I., Op. cit., pp. 235-238.
15 Scrisoarea lui Gheorghe Răk6czi I către primarul Braşovului la 24 ian. 1646,
publicată de Mik6 S., I. Rcik6czi Gyărgy Jevelezese a brassai biroval (Corespondenta
lui Gheorghe Răk6czi I cu primarul Braşovului), în „Tărt. Tar", 1893, pp. 513-514.
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schimbul sumei L1e 1 919 florini, moşia fiscului, satul Saca d<' lîngă
BPiuş, comitalul Bihor 16 •
La 15 aprilie, 10 mai şi 5 august 1647, Szalardi semnC'ază tH·i scrisori: ale' principelui însă în calitate de „vice-secretarius" 17 • :'Ju se ştie
, e a interYenit în raporturile dintre cronicar şi Rak6czi. Cu singurul
ranţă că Szalardi a nemulţumit cu ceva pe stăpînul său clar păstreazi:î.
tăcere asupra acestui fapt. Mult mai tîrziu, spre sfîrşitul , ieţii, scriincl
lui Mihail Teleki, consilierul principelui Mihail Apafi, îşi amintea cct
atît de conştiincios şi-a slujit stăpînul încît acesta ,, ... mai mult decit
o dată nici mincinos nu m-a făcut" 18 •
Moartea lui Gheorghe Rak6czi I, survenită la 11 oct. 1648 şi instalarea fiului acestuia ca principe aduce schimbări importante în viaţa
cronicarului. Gheorghe Rak6czi al II-lea renunţă la serviciile sale iar
Szalardi părăseşte cetatea de scan a Transilvaniei, Alba-Iulia, şi so
stabileşte mai aproape de locurile natale, la Oradea, unde lucrează
un timp la capitlul din oraş, copiind şi legalizînd acte. Din cronică
rezultă că aici Szalardi avea funcţia de notar al locului ele adeverire
(a hiteles hely jegyzoje) 19 •
Din această perioadă informaţiile despre el sînt destul de rare: nu
poartă corespondenţă,
nu are nevoie de ajutorul nimănui deoarece
este destul de bogat. Posesiunile ce le are de la răposatul principe îi
asigură o existenţă mulţumitoare, lui şi familiei sale. La 16 oct. 1653,
cronicarul eliberează o chitanţă lui Ioan Varadi, prin care recunoaşte
că a primit suma de 20 de florini ce i se cuveneau în calitatea sa de
„asesor al comitatului" (varmegyei assesorsagomra), sumă trimisă prin
fratele său mai mic, Francisc Szalardi 20 • în aprilie 1655 este invitatul
lui Francisc Sebesi, fişpanul comitalului Zărand, la logodna fiicei acestuia cu nobilul orădean Francisc Komaromi, în localitatea Bulgăreni.
Oaspeţii casei au fost: ,,Ioan Szalardi de la Oradea şi locuitor acolo,
cu care stăpînul casei a legat acum şi o prietenie intimă şi Ştefan
Tisza, proprietar din Beiuşul Bihorului" ca însoţitori ai lui Francisc
Komaromi. în aceaşi zi, Sebesi primeşte o scrisoare de la principelP
Transilvaniei prin care îl deleagă să meargă la paşa de la Buda. La
J 3 aprilie Sebesi porni de acasă şi sosi la Oradea întorcîndu-1 lui
16 Vezi documentul emis de cancelaria lui Gh. Rakâczi I la 18 aug. 1646, publicat de Kovacs I., Adalekok Szalcirdi Janos e!etrajzcihoz (Contributii la biografia
lui Ioan Szalardi), în „Genealâgiai Fuzetek", vol. IV, 1906, pp. 97-98; ,·ezi şi la
Kemeny I., Op. cit., pp. 237-239.
17 Informatia o dă Kemeny I., Ibidem, p. 239; vezi şi Ia Benko I., Transsyl\'ania
sive Magnus Transsylvaniae Principatus alim Dacia Medileranea dictus, Tom. II,
Claudiopoli, 1834, p. 600 (,, ... anno 1647 !uit Georgii Răk6czi principis ,•icesecretarius" subl. n.)
18 Scrisoarea din 30 ian. 1666 publicată de Koncz, Op. cit., pp. 335-338.
19 Cronica, col. 30.
20 Koncz, Ibidem, p. 85.
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Szalardi vizi ta. La 6 mai cronicarul primea la masă pc Scbcsi care se
întorcea de la Buda 21 •
Un rol hotărîtor avu asupra vieţii lui Ioan Szalardi campania întreprinsă de Gheorghe Rak6czi al Ii-lea, în 1657 pentru ocuparea tronului
Poloniei, campanie care, atrăgînd minia Porţii a atras pierderea scaunului princiar al Transilvaniei, la 2 noiembrie 1657 fiind proclamat
principe Francisc Rhedei. Acesta însă era un om slab, fără trecere în
rîndul nobilimii, care nu reuşi să determine oraşele să depună jură
mîntul de credinţă faţă de el. Rak6czi strînsese în jurul său toate comitatele din Partium în frunte cu cetatea Oradea, al cărui căpitan era
acum Francisc Gyulai, şi aşa zisele oraşe ale haiducilor, dar totul cm
zadarnic deoarece fostul principe căzuse în dizgraţia Porţii otoman~.
Jn ianuarie 1658 dicta întrunită la Mediaş a ales ca principe pc Francisc Rhedei acesta fiind sprijinit de o parte a nobilimii filoturce care
nu dorea o intervenţie militară a acestora în Transilvania. Turcii pu~eră însă condiţia recunoaşterii: cedarea Ineului. Acesta dădu curaj
lui Rak6czi care asigură în primul rînd lneul că dacă îl recunoaşte
ca principe, nu-l va ceda turcilor, înaintă spre Mediaşul în care lucră
rile dietei erau în toi şi la 24 ian. 1658 fu recunoscut din nou ca
principe 22 •
In 1659, Szalardi mărturiseşte că a avut parte de zile grele la Ora<.lea. El scrie că a fost arestat de căpitanul Francisc Gyulai, împreună
cu mai multe „persoane nevinovate" şi au fost închişi trei luni deoarece au refuzat să jure credinţă lui Rakoczi care reocupase scaunul
princiar 23 •
Aceasta s-a întîmplat după 13 octombrie deoarece la această dată
Râk6czi scria lui. Francisc Gyulai cerindu-i ca „luîndu-1 lingă sine pc
domnul meu Szalardi, să ia jurămîntul comitalului Bihor" 24 • Scrisoarea
aceasta n-a găsit însă ecoul scontat la cronicar. Acesta îşi dădea seama de pericolul ce-l reprezenta pentru Oradea şi pentru întregul comitat al Bihorului, reinstaurarea unui principe mazilit de Poartă. Căpi
tanul cetăţii Oradea s-a purtat rău cu Szalârdi cu atît mai mult cu
cît lui i se atribuia foaia volantă scrisă împotriva lui Rak6czi în numele „ ţării " 25 •
Acest protest al cronicarului nu este ceva spontan, este ecoul întregii sale atitudini reflectată atît în cronică cît şi în corespondenţă:
21 Idem, Ibidem. Vezi fragmentul respectiv din Jurnalul lui Francisc Sebesi publicat de Szilagyi S., Okmcinytcir II. Rcikoczi Gyărgy dip/omacziai ăsszekătteteseihez
(Colecţie de documente cu privire la legăturile diplomatice ale lui Gheorghe Rak6czi
al II-iea), Bdp., 1874, p, 169,
22 Cu
privire la această perioadă vezi: Istoria României, vol. III, (tratat),
pp. 188-189, 220-225; Pascu St., Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944, pp. 138-139;
Szilciqyi S., Erdelyorszcig tărtenete, voi. II., pp. 268-286.
i1 Cronica, col. 482.
v. Gergely S., II. Rcikoczi Gyărgy kiizdelmei tărtenetehez (Cu privire la istoria
~lrlic_l,~niilor lui Gheorghe Râkoczi II), în „Tort. Tur", 1893, p. 338.
·' Cronica, col. 483.
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faţă de turci dar rezistenţă pasivă faţă de încercările acestora
de a extinde. Adept convins al abilei politici a bătrînului Rakoczi,
Szalârdi nu a fost de acord nici un moment cu modul de a conduce
ţara a fiului acestuia, Gheorghe Râkoczi al II-lea, cu pretenţiile ambilioase ale acestuia. Nicicind însă n-a făcut-o atît de deschis ca în
toamna anului 1659 într-un oraş credincios acestuia.
In timpul asediului Oradiei de către turci, în 1660, Szalârdi a
participat activ la apărarea cetăţii în care acum avea o funcţie imporlantă26. Petiţia scrisă mai tîrziu, în mai 1665, de către Szalârdi şi adresată stărilor Transilvaniei evocă aceste momente, rolul pe care cronicarul l-a avut în acea vreme. Căpitanul cetăţii îi încredinţează misiunea
de a supraveghea oastea. Este primul care depune jurămîntul de a faCl-..
totul pentru apărarea cetăţii şi, la rîndul său, ziua şi noaptea primeşte
jurămîntul orăşenilor. lmpreună cu Martin Boldvai, viceişpanul comitatului Bihor, face parte din statul major compus din opt persoane,
acreditat pe lingă subcăpitanul Martin Balog pentru asediul cetăţii.
Lui îi revine apărarea bastonului Roşu. ln timpul asediului nu s-a
gîndit la „afurisitele picioare", ci s-a străduit să reţină poporul în
cetate 27 •
A participat de asemenea la alcătuirea punctelor de capitulare a Oratl1c1 pe care el )nsuşi le -a rlictat în pn•-z.cn\a lui :-.1atci l3alog, preotului Andrei Kâllai, ca unul ce avea 0xperient-1 în redactarea actelor
rnilitare 28 . Inainte de a p6.răsi cetatea car<~ s-a predat, mărturiseşte că
,. ... şi eu, după calitatea micii mele averi, o bunu parte a micii ei
va]1Jri - împreună cu cnmitatul no~tru am dat-o în contribuţia de
rJzhoi "~ 11 • A iost însărclnat şi cu strî1igerca unei părţi a banilor, deoarC'ce el a predat suma de 26 434 de florini, strînşi de el, lui Martin
Boldvai. Actul de capitulare al Oradiei cu semnătura lui Ali-paşa de
Buda care cuprindea garanţiile date de acesta orăşenilor, a fost scos în
sîn de cronicar din cetatea predată. 30 Aceste evenimente, pierderea întregii sale averi care a nimerit în mina turcilor, vor avea urmări importante în viaţa şi activitatea cronicarului. Desele referiri la acest
moment al vieţii sale în corespondenţa cu Telcki se datoresc nu numai dorinţei de a-şi sublinia meritele ci şi puternicei impresii pe care
evenimentul l-a produs asupra sa.
Ioan Szalârdi împreună cu refugiaţii din Oradea a plecat la Debreţin şi a rămas aici pînă la începutul lui aprilie 1664. Din 15 apr.
26

Cronica, col. 538.

Vezi „supplica" lui Szalardi adresată stărilor şi ordinelor Transilvaniei în
mai 1665, publicată de Koncz, Op. cit., pp. 224-225.
28
~dem, lbi~em.- _Y~zi conditiile capitulării Oradiei, la 27 aug. 1660, la Koncz I.,
Nagyvarad kap1tulall6Ja 1660-ban (Capitularea Oradiei la 1660) în Hadtortenclmi
Kozlemenyek", 1892, V, pp. 390-394.
'
"
20
Koncz, Szala.rdi Janos kiadallan leve lei ... , în „lrodt. Kozl. ", IX, 1899, p. 2~4.
30
Vezi post-scriptumul scrisorii lui Szalărdi către Teleki, 24 apr, 1665 (Koncz,
Op. cit., p. 220).
27
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1664, cronicarul scrie lui Mihail Teleki din Cluj 31 • Din perioada cit a

stat la Debreţin s-au păstrat numai trei referiri la corespondenţa cronicarului. O scrisoare al cărei conţiunt nu-l cunoaştem deoarece nu s-a
păstrat, datează din 7 iunie 1663 32 • La 18 febr. 1664, Szalardi primeşte
o scrisoare de la Ioan Bethlen, cronicarul, scrisă la Sinea Mare, prin
care acesta îi confirmă primirea scrisorii trimisă lui şi cea adresată
principelui pe care a dat-o acestuia punînd şi o vorbă bună în chestiunea publicării cronicii. Bethlen arată că principele este foarte ocupat şi nu are timp să se ocupe de aşa ceva iar fără ajutorul lui, nimeni
nu poate face nimic. Îi lasă totuşi speranţa că poate într-un viitor
apropiat se va putea da curs cererii sale. Cunoscător al situaţiei din
Transilvania şi mai ales a „bunăvoinţei" pe care Ioan Bethlen o putea nutri pentru publicarea cronicii sale, Szalardi notează cîteva observaţii adresate lui Bethlen în care îşi manifestă scepticismul cu
privire la publicare.a în viitor a lucrării. 33
Totuşi, acum trebuie să se fi realizat o înţelegere între principe şi
cronicar deoarece numai aşa se explică reîntoarcerea lui în Transilvania. La 28 martie 1664, Ioan Szalardi scrie la Sînpetru o scrisoare
lui Mihail Teleki, a doua dintr-o corespondenţă din care astăzi ni s-au
păstrat 24 de scrisori.
Ce l-a determinat pe Ioan Szilardi să se adreseze tocmai consilierului principelui Mihai Apafi?
Din 1G63, Mihail Telcki este primit la curtea lui Apafi care vedea
jn viitorul său consilier, un om care compensa lipsa calităţilor sale
politice. în acest timp principele începea să manifeste simpatie, pentru o orientare spre habsburgi şi omul cel mai indicat pentru a realiza
ac est lucru părea a fi Teleki care, în calitatea sa de mare căpitan al
(lhtrictului Chioar, avusese legături şi înainte cu împăratul de la
Viena 11 • Nu se poate stabili cu precizie dacă între Mihail Tclcki şi
Szalardi au existat legături înainte de 1660. Cert este că Tcleki a fost
omul lui Gheorghe Rakoczi al II-lea şi în această calitate i-a unit simpatia comună faţă de familia rakoţeştilor. După 1663, cînd Telcki trece
în partida lui Apafi, relaţiile dintre ci s-au păstrat. cu abilitatea su
cunoscută, consilierul lui Apafi reuşind să-i promită publicarea cronicii dar, în realitate nefăcînd nimic concret în acest sens.
începînd din februarie 1664, M. Teleki avînd împuternicirea lui
Apafi, face mai multe drumuri la Satu-Mare unde încearcă să se înţe
leagă cu cei doi împuterniciţi ai curţii vieneze: Kob, căpitanul gărzii
qermane din Satu-Mare şi iezuitul Martin Kaszonyi. Strădaniile lui Mihail Teleki, care au suferit un eşec total, au ţinut pînă la mijlocul lui
31

Idem, Ibidem, pp. 89-90.
O aminteşte Szalardi în scrisoarea din 21 iul. 1664 către M. Teleki (Gergely S.,
1 eleki Mihaly levelezese, voi. III., p. 189).
33 Koncz, Op. cit., p, 86.
:v. Cu privire la ascensiunea lui M. Teleki vezi: Istoria României (tratat), voi. III,
pp. 224-225; Gergely S., Op. cil., pp. I-XVII.
32
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scrisorile lui Teleki adresate lui Szalardi nu s-au
cronicarului că marile probleme ce
scisori un loc de frunte.
Astfel în scrisoarea din 28 martie 1664, Szalardi se declară adeptul unei alianţe cu Austria deoarece turcii nu s-au ţinut de cuvînt
atunci cînd, prin intermediul lui Ali-paşa, au promis reducerea tributului Transilvaniei 3•1 •
La venirea sa în principat, Szalardi a primit di11i partea principelui
pe lingă slujba de la conventul din Cluj-Mănăştur 36 , moşia de la Bă
gara, dar nu pentru multă vreme. In slujba sa de la convent, el copiază acte trebuincioase pentru diferiţi nobili în schimbul cărora primea alimente 37 • 1n scrisoarea din 14 iulie 1664 adresată lui Mihail Teleki
se referă la o „supplicatio" scrisă împreună cu „tovarăşii mei din convent", adresată princepelui, ca să li se plătească la timp „mica leafă".
,,Nu se află nici o greutate în dorinţa noastră - continuă Szalardi numai ca micul salariu poruncit din mila Măriei sale să ne fie achitat
de domnii şef şi vice arendator şi de Perceptorul comitatului Cluj, căci
fără ci, (fără salariu n.n.) doamnc, nimic nu ni se dă" 3 R. În scrisoarea scrisă cîtcva zile mai tîrziu, la 20 iulie, cronicarul îl roagă pe
Teleki să-i reamintească principelui cererea de plată a salariului cclor trei slujbaşi ai conventului:i 9 • O duce destul de greu, aşteptîn(~
să-şi reprimească posesiunile şi averea, promise în punctele de capitulare a Oradici. Îşi aduce aminte cu nostalgic că la 30 august 166-t
se împlinesc patru ani de la căderea Oradici sub turci şi că de atunci
,,locuitorii acelor părţi hoinăresc şi aşteaptă să li se facă dreptate"~ 0 •
Cu toate că situaţia sa materială era grea, Szalardi găseşte timpul
şi locul de a dialoga
prin corespondenţă cu binefăcătorul său, M.
Teleki, despre treburile ţării. Din scrisorile lui Szalardi către Telchi
rezultă că acesta din urmă îl ţinea la curent cu cck' mai importante
evenimente ale ţării şi, se pare, cu însăşi misiunea sa de a rcaliza o
înţelegere cu Viena. La mijlocul lui 1664 aceste tratative au început
să bată pasul pe loc, curtea princiară transilvăneană începînd să manifeste nemulţumiri faţă de activitatea favoritului lui Apafi. Se parc
că Telcki a scris o scrisoare lui Szalardi în care „îşi deschide inima··,
ceea ce îl bucură pe cronicar. Răspunsul pc care Szalardi îl dă lui Tcleki Ia 21 iulie 1664, face dovada unei profunde cunoaşteri a realită-

păstrat, se vede din răspunsurile
frămîntau ţara ocupau şi în aceste

35
36
37

Koncz, Op. cit., pp. 87-88.
Scrisoarea lui Szalardi către M. Teleki, 5 iunie 1664 (Idem, Ibidem, pp. 93-95).
Scrisoarea lui Mihail Arkosi de Altorja, 9 iul. 1664 (Kemeny, Op. cit ..
pp. 239-240) şi scrisoarea din 14 iul. 1664 a lui Szalardi căire Teleki (Koncz, Op. cit..
pp. 95-97).
38 Idem, Ibidem, p. 95.
30 Idem, Ibidem, p. 211.
Scrisoarea lui Szalârdi către M. Teleki, 30 aug. 1664 (Idem, Ibidem, pp. 215216).
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ţilor politice din Transilvania. Astfel, în
tizează pe Teleki să fie „foarte atent ca
cini, de afară, să nu facă pagubă între

primul rînd, cronicarul averuneltirile duşmanilor din vedomniile voastre", iar în a!
doilea rînd, îşi exprimă mirarea că „antipatia naţiei germane împo.
triva naţiei noastrP, dar mai ales împotriva religiei noastre evanghelice şi creştine" nu a constatat-o el, Teleki, care trebuia s-o cunoască
cel mai bine.
în aceeaşi scrisoare cronicarul se îndoieşte de faptul că o înţele
gere între „cele două naţii mari", imperiul otoman şi cel habsburgic,
ar aduce urmări pozitive pentru Transilvania.
Cronicarul constată o schimbare în atitudinea Porţii otomane faţ&
de principatul Transilvaniei dar nu crede în sinceritatea bunelor intenţii ale acesteia. ln aceeaşi scrisoare cronicarul constată un început
al decăderii puterii otomane şi îşi exprimă credinţa că ,. ... după umila
mea părere... acum nici n-ar mai trebui asemenea uriaşă cheltuială
pentru o zdravănă pregătire de luptă ca pe vremea lui Bocskai, Bethlen sau a sărmanului nostru domn Rakoczi". Opoziţia o vede iarăşi inutilă însă deoarece ţara este epuizată, lipsesc „bravele cetăţi de margine" şi cronicarul conchide că: ,. . . . eu aşa cred, în situaţia actuală
nu atît tunul ele aramă e necesar cît tunul ele hîrtie ... ", adică tratativele în locul forţei·11 •
Situaţia sa destul de grea îl determină să se adreseze la începutul
lui 1665, primarului Clujului cerindu-i să nu-l priveze ele beneficiile
sale cu care ar putea să-şi întreţină familia 42 • La 1 februarie, principele Apa fi porunceşte să i se respecte „preanobilului Ioan Szalardi,
capelan c;;i, în acelaş timp, meşter plătitor" privilegiile acorclate 4 :3• Nu
s-a făcut însă nimic în favoarea cronicarului deoarece, cîteva luni
mai tîrziu, acesta se plînge lui Teleki că n-ar duce-o atît de greu dacă
i s-ar plăti retribuţiile ce i se cuvin în urma funcţiilor de „plătitor"
( casier) şi de notar al conventului. Aflăm din această scrisoare că:
„Mica leafă pentru slujba de capelan pe care a binevoit Măria sa cu
milostivenie să ne-o poruncească, dacă la timpul el s-ar fi dat şi s-ar
da şi de acum în colo, bun ajutor ar fi pentru susţinerea noastră. Dar
cit am intervenit anul trecut, am cheltuit, ar fi prea mult ca în seri,
să îngreunez pe domnia ta. Pe domniile voastre dumnezeu să le binecuvinteze, frumos aţi rînduit de unde să avem atît vin, griu ... da 1
pe acelea domnul administrator (praefectus) îndată cu totul le-a împiedecat şi tulburat şi stricat, deşi anul a trecut cu 15 ( ale lunii - n.n.)·
prezente clar clin micul nostru salariu de 100 frt. bani în mînă, nici
Scrisoarea este publicată de Gergely, Op. cil., pp. 188-191.
Scrisoarea lui Szalârdi către primarul oraşului Cluj, 31 ian. 1665 (Szabo, Op.
cit., pp. 414-415; vezi şi la Koncz, Ibidem, 223-224).
3
"
Scrisoarea lui M. Apafi către „Prudentibus ac Circurnspectis, Prirnario et
Regio Judicibus coeterisque Iuratis civibus et Senatoribus Civitatis nostrae Kolosvar,
Fidelibus nobis dilectus" (Szabo, Op. cit., p. 415· vezi şi la Koncz, Ibidem, pp. 223224).
,
"

"

1
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acum flor. 20; din qrîul nostru cub. nro. 30, din Yinul nostru urn. nro.
106 nu ni s-a dat!" La această scrisoare cronicarul ataşează şi o „supplica" rugindu-l pe Teleki s-o înainteze principelui şi în care cere
in numele său şi a nobililor refugiaţi din Oradea în TransilYania, uşu
rarea vieţii lor.
Survenind la ocuparea Oradici de către turci o înţelegere între vizirul Ali şi nobilimea din cetate, li s-a promis acestora că-şi Yor putea păstra averile şi moşiile lor. Szalardi se plînge că nu sînt lăsaţi
să-şi ia partea „ce li se cuvine" de la iobagii lor deoarece turcii nu-i
lasă pe aceştia să plătească. Cărora chiar dacă li se lasă zeciuiala, cel
puţin nona să fie obligaţi a o preda nobililor. Ali- paşa s-a jurat atunci
pe tot ce e mai sfînt şi dacă nu se ţin de promisiune „să nu nu înceapă
dumnezeu a bate marele neam al turcilor", încheie cronicaruP'.
In mai 1665, o nouă „supplica" intitulată Ad universos dominos,
Dominos inclitos status ei Ordines trium Nationum regni Transilvaniae, et Partium Hungariae, eidem annexarum Iohanis Szalcirdi humilima supplicatio, era menită să intervină în favoarea emigranţilor bi-

horeni în faţa dietei. Rezoluţia dietei e ştearsă iar dedesubt, proba bi I
principele Apafi a scris: ,,Dacă de undeva vom găsi vreo moşie, bucuroşi vom satisface. 26 mai 1665. " 45
Ceva mai tîrziu, în iunie 1665, o nouă „supplica" adresată de data
aceasta direct principelui rămîne şi ca fără nici un rezultat. Se plînge
că prin intermediul lui Teleki i-a donat satul Băgara dar i s-a luat ş~
astfel „nenorocita-mi viaţă în cele mai grele lipsuri şi mari n0voi se
zbate". Pe verso, principele a notat lapidar: ,,Să aştepte. 28 iunie
1665." 46 Totuşi în virtutea ordinului din 10 sept. 1665, cronicarul este
numit perceptor al dării pentru oaste. 47 Această slujbă nu era însă prea
indicată pentru cronicarul bolnav. In baza noii sale funcţii, Szalardi
aduna de la perceptorii „parţiali": ,,darea de 5 forinţi, trigesima d.:la Turnu-Roşu, toate veniturile ce provin de dincolo de Gherla şi impozitul ţării" şi acestea „le varsă gărzilor din Şimleu şi Bologa. " 48 Totuşi, Szalardi îi mulţumeşte la sfîrşitul lunii sepkmbrie lui Teleki,
bucurîndu-se că acesta nu l-a uitat. 49
1n corespondenţa lui Szalardi cu Teleki vor precumpăni de acum
informaţiile cu caracter de serviciu, acestuia trebuind să-i dea rapoarte
periodice despre munca sa. Relaţiile dintre cronicar şi Teleki sînt umbrite o perioadă şi pricina pare a fi scrisoarea lui Szalardi adresau
principelui Apafi, în care acesta face cîteva propuneri privind o nouă
4" Scrisoarea lui Szalli.rdi către M. Teleki, 24 apr. 1665 (Koncz, Ibidem, 219-221;
.,Supplica", pp. 221-222).
" 5 Koncz, Op. cit., pp. 224-225.
46 Idem, Ibidem, pp. 225-226.
47 Vezi ordinul în Monumenta Comilialia Regn/ Transilvaniae, voi. XIV, p. 140.
'• 8 Horvăth D., Op. cil., p. 100.
" 9 Scrisoarea lui Szalilrdi către M. Teleki,
29 sept. 1665 (Koncz, Op. cit.,
pp. 337-338).
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împărţire administrativă

a Transilvaniei pentru a se putea percepe mai
impozitul. 5 Cu siguranţă că principele a arătat scrisoarea, sau
a vorbit despre ea, şefului nemijlocit al lui Szalardi, lui Mihail T<-'leki, căruia nu i-a plăcut zelul subalternului său.
În ianuarie 1666 neînţelegerea se manifestă deschis în corespondenţa dintre Szalardi şi Teleki deoarece se pare că cronicarul a comic.
o 9reşeală destul de gravă: a plătit garda militară a Clujului din banii
ce se cuveneau gărzii din Şimleu.
Prezenţa gărzilor germane în unele cetăţi de margine din NordVestul Transilvaniei era o problemă pentru principat. Ele se aflau aici
încă din timpul guvernării lui Basta şi în cadrul tratativelor dintre
M. Teleki şi trimişii împăratului de la Viena (1664-1665), chestiunea
retragerii lor din Transilvania a fost unul din punctele care au dus la
eşecul tratativelor. Din cauza neachitării soldei, la sfîrşitul anului
1663, garda germană. din Săcuieni s-a răsculat. Exemplul ei a fost urmat, se pare din motive similare, de gărzile din Cluj. S-au înregistrat
astfel de mişcări la Gherla şi Beclean. 51 Este deci lesne de înţeles de
ce M. Teleki s-a alarmat la aflarea celor întîmplate. Acesta porunceşte
lui Szalardi să facă îndată rost de bani şi să plătească garda din Şim
leu care-şi cerea drepturile. Foarte aspru, el ordonă: ,,Iar după asta,
în problema plăţii să te ţii de conţinutul articolelor şi să nu plăteşti
banii acolo unde nu s-a poruncit. " 52 Scrisoarea din 30 ian. 1666 are la
început o „inclusa", un fragment al scrisorii lui Teleki către Szalardi
pe marginea căruia cronicarul face cîteva adnotaţii. Conţinutul scrisorii permite să ne dăm seama de motivul răcirii relaţiilor între Szalardi şi Teleki.
în răspunsul său, cronicarul se plînge de greutăţile slujbei sale,
de faptul că întîmpină greutăţi mai ales în strîngerea impozitului, că
ameninţările nu i se cuvin lui. în post-scriptumul scrisorii invocă faptul că pe principele Gheorghe Rakoczi I l-a servit cu credinţă şi cinste
atîta vreme, iar în această slujbă „desigur din cauza inimicus informatorului... am fost aproape ameninţat cu spînzurătoarea. " 53
însuşi fişpanul comitatului Cluj, Ştefan Ebeni, intervine pe lîngă
principe în favoarea cronicarului aflat în încurcătură scriindu-i că
acesta a plătit „din porunca domnilor comisari gărzile Clujului" şi că
nu merită a se plăti gărzile din Şimleu deoarece acestea nu pot să pă
zească Transilvania ci doar Sălajul." 54
Cu aceasta conflictul este închis, nu mai găsim vorbindu-se despre el. La 26 febr. 1666, dieta Transilvaniei care s-a adunat la Făgă-

uşor

°

50
Scrisoarea lui Szală.rdi către M. Apafi, 8 noiembrie 1665 (Kemeny, Op. cit.,
pp. 240-243).
51
Gergely, Op. cit., pp. III-IV.
52
Scrisoarea lui M. Teleki către Szală.rdi 23 ian. 1666 (Koncz Op. cit., pp. 337338).
,
I
53 Idem, Ibidem, pp. 335--338.
M Scrisoarea lui Stefan Ebeni către M. Apafi (Kemeny, lbid., pp. 243-244).
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raş, hotăra

în art. IX al legii promulgate de ea: ,, Voind şi prin aceasta
facem un bine sărăcimii din teritoriile supuse (hodoltsagon) şi cu
atît mai mult perceptorilor parţiali; de aceea, în Partium, în comitatele Cluj, Dăbîca, Solnocul din Lăuntru, în părţile lor cucerite, numim
pe fiul nostru, onorabilul Ioan Szalardi să primească toate dările în
bani şi alte venituri ca perceptor general, să strîngă acele venituri şi
să le distribuie acolo unde i se va porunci. " 55
în scrisoarea din 16 aprilie 1666, Szalardi îi aminteşte lui Teleki că
i-a promis editarea cronicii „numai să se mai domolească mizeria bietei ţări." ,,Numai că văzînd, Doamne, că foarte încet se domoleşte, tot
aştept, aştept de la Domnia ta, doamne, o hotărîre categorică." Cronicarul arată că în chestiunea publicării cronicii el are un singur „Aemulus şi pună tor de piedici" şi prin aceasta ~e referă la contemporanul
său Ioan Bethlen. 56
Situaţia sa materială nu se îmbunătăţeşte, o duce greu, la fel să
nătatea sa e foarte şubrezită ,, ... toată iarna am fost bolnav ... " îi
mărturiseşte lui Teleki. 57 Slujba pe care o îndeplineşte e prea grea pentru bolnavul cronicar. La sfîrşitul lui iulie 1666 se plînge principelui
.Apafi că au venit la el nemţii din Şimleu ( e vorba de garnizoana gNmană de aici), cerîndu-i două lefuri şi nu are din ce să-i plătească.
Semnează „a înălţimii tale sărman, preaplecat, nevrednic adept şi schilodită slugă" (sublinierea noastră n.n.).
Boala' de picioare pe care o avea încă în 1660, la asediul OradiC'i,
pusese stăpînire pe el. La sfîrşitul lui iulie al aceluiaş an se păstrcaz~
ultima scrisoare a lui Szalardi către Teleki. 58
Din post-scriptumul acestei scrisori rezultă că ar fi intervenit o nouă
neînţelegere între cronicar şi M. Teleki. Motivul pare a fi faptul că
Szalardi a trimis o scrisoare de dojană în care apela la exemple biblice. Această scrisoare a iritat probabil pe Teleki. Szalardi se scuzJ.
invocînd sentimentul de dragoste părintească cu care i-a scris scrisoarea. El arată că asemenea scrisori a mai scris şi bătrinului principe Rakoczi şi acesta nu s-a supărat, ba chiar i-a muitumit. Totuşi motivul
pare a fi mult mai serios din moment ce cronicarul se plînge: ,,Cu
toate acestea continuă, aşa văd, domnia ta să-şi urmărească răzbunarea
nu numai prin piedici personale, se străduieşte ( chiar) să pricinuiască
pagube: ci şi în general nici un fel de corespondenţă să nu ţină cu
mine şi la patru-cinci scrisori de-ale mele despre lucruri obişnuite
nescriind şi nedînd nici un fel de răspuns". în aceeaşi zi mai scrie o
scrisoare Anei Bornemissa, intervenind pe lîngă principesă în fa,·oasă

w Mon. Corn. Reg. Trans., XIV, p. 194; vezi şi la Kemeny, Ibidem, pp. 244-245.
Koncz, lbid., pp. 339-340.
57
Szilâgyi S., Szaliudi Janos ... , p. 260,
58 Koncz, lbid., pp. 342-343.
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rea plîngerii adresate de el în numele mai multor nobili către principe,
cerindu-i să se mai intereseze de „soarta umililor săi supuşi. "59
Sînt ultimele scrisori scrise de cronicar deoarece la 27 sept. 166G,
art. III al hotărîrii dietei Transilvaniei ţinută la Alba-Iulia prevede:
,,In locul răposatului Ioan Szalardi am dispus ca meşter plătitor ( casier - n.n.), perceptor şi capelan pe compatriotul nostru Ştefan Virginias. "60
Moartea cronicarului a survenit deci între 24 iulie şi 27 septembrie
1666. ln registrele breslei croitorilor din Cluj, în notele despre cei înmormîntaţi de către breaslă se află notat: ,,1666. Die 5. Augusti de la
înmormîntarea jupînului Ioan Szalardi am perceput fl. 2. elen. 50. " 61
Cronicarul a murit deci în primele zile ale lui august şi această dată
corespunde intervalului de circa două luni în care cu siguranţă a murit
Szalardi. El era atît · de sărac încît a trebuit să fie înmormîntat de
breasla croitorilor din Cluj care, probabil, avea şi fonduri pentru ajutorarea săracilor.
Astfel înceta din viaţă la 1666, în adîncă mizerie, unul din cei mai
reprezentativi cronicari din prima jumătate a secolului al XVII-lea.
A fost înmormîntat la Cluj. S-a crezut multă vreme că Szalardi şi-a
petrecut ultimele zile la Făgăraş şi a fost înmormîntat acolo. Aceasta
deoarece pe la mijlocul secolului trecut istoricul Sigismund Kemeny
publica un epitaf în limba latină comunicat lui, în 1834, de vicecăpi
tanul Ţării Făgăraşului, Gheorghe Boer din Berivoiul Mare, copiat de
acesta după piatra funerară existentă încă pe atunci în cimitirul din
Făgăraş. Aceste versuri 62 ne informează că istoricul Szalardi a murit
în vîrstă de 65 de ani, în anul 1666 şi că rămăşiţele lui pămînteşti zac
în cimitirul din Făgăraş după ce, plecînd din Cluj, a sosit aici.
Dacă am da crezare acestei inscripţii, ar însemna să admitem că,
puţin timp înainte de moarte, (la 24 iulie, ultima sa scrisoare e adresată din Cluj), cronicarul s-a dus la Făgăraş sau că, cel puţin la moartea sa, a cerut să fie îngropat acolo. Este interesant şi faptul că ultima
dată din viaţa lui este legată de o scrisoare adresată Anei Bornemissa
59

Idem, Ibidem, pp. 341-342.

uo Kemeny, Op. cil., p. 246.
61 Herepei, Szalardi Janos
G2 Iată epitaful publicat de

hala.la ideje ... , p. 294.

Kemeny, apud Horvâth D., Op. cit., p. 103:
Hacce Szalardius est tumulatus in arboris umbra
Natus in Ungaria, ossa tcnet Fogaras.
Sexuaginta et sextus sexcentissimus annus
Claudia dum absens fecerat iler in hac
Urbe scnex rapuit mors invida non sine morbo,
Quem tumulo pressum hicce iacere vides.
Vir pius atque sollers doctus secreta tueri,
Scripsit et Historias Hungara lingua suas
Sexies ipse decern vixit iam quinque per aeros
Nune quies ipsi data. Laus moritura non est.
Nu crede în autenticitatea epitafului nici Herepei, Op. cit., p. 294.
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care în acest timp era stăpîna domeniului Făgăraş. Epitaful publicat
de Sigismund Kcmeny a fost pentru unii din istoricii care s-au ocupat
de biografia lui Szalardi, singurul reper pe baza căruia au putut stabili
anul naşterii ca fiind 1601. Epitaful îl prezintă pe cronicar ca pe unul
cc avea 65 de ani atunci cind a fost înmormîntat. Ştiindu-se că a murit în 1666, ei au scăzut din această dată 65 de ani, obţinînd anul naş
terii cronicarului ca fiind cel amintit. Ei se întrebau însă de ce cronicarul afirma că în 1634 abia începuse „a-i miji mustaţa", cind, după
calculele lor, Szalardi avea deja 33 de- ani şi de ce la 64 de ani vorbeşte de un copil „nevîrstnic" (neveletlen gyermekem)? Majoritatea
istoricilor au evitat răspunsul la această întrebare, unii lăsînd explicaţia pe seama maturizării tîrzii a cronicarului. 63
Intru-cit foarte rar se întîmpla în evul mediu în Transilvania, ca
o persoană care nu era de rang şi de neam să fie înhumată la sute de
leghe de locul unde a decedat, cu siguranţă că trebuie să dăm crezare
informaţiei din registrul breslei croitorilor: în acest fel lucrurile se
schimbă şi nu ni se va pare inexplicabil de ce în 1634 cronicarului
abia îi mijea mustaţa, de ce în 1665 avea un copil „nevîrstnic" 64 şi,
în sfîrşit, cade ipoteza plecării neaşteptate a cronicarului bolnav de la
Cluj la Făgăraş cu puţin timp înainte de moarte.
Dacă acceptăm că principele Gheorghe Rakoczi I l-a luat pe Ioan
Szalardi la curtea sa pe cind avea circa 17 ani, atunci moartea a survenit la vîrsta aproximativă de 49 de ani iar anul naşterii este circa
1617. Bine înţeles toate acestea sînt doar nişte supoziţii care însă ne
par mai apropiate de adevăr decit acceptarea anului 1601 ca an al
naşterii cronicarului.
Astfel, bolnav, neputînd face faţă slujbelor multe pe care le avea,
cronîcarul a murit în pragul vîrstei de 50 de ani.
Intreaga viaţă a lui Ioan Szalardi poartă amprenta frămîntărilor
unei perioade zbuciumate, plină de privaţiuni care oglindeşte „interesul" mai marilor epocii pentru cultură, din ea se degajă întreaga
atmosferă frămîntată a principatului Transilvaniei care în a doua jumătate a secolului al XVII-iea intra într-o nouă perioadă. ,,Este perioada cind marea nobilime a reuşit să acapareze cu totul guvernarea,
reducind autoritatea princiară la simplul rol de executantă a voinţei
sale. Situaţia era cu atît mai gravă, cu cit în această vreme îşi măm Horvath D., Op. cit., nota din
că anul naşterii ar fi 1601;
citatea epitafului a căzut ... "; Koncz,
.,s-a maturizat tîrziu ".
0'- Scrisoarea lui Szalardi către M.
221 ).
îndoieşte

subsolul p. 94; Kcmeny, Op. cit., p. 235, se
Herepei, Op. cit., p. 294, afirmă că „autentiOp. cit., p. 84, consideră chiar că Szalcirdi
Teleki, 24 apr. 1665 (Koncz, Ibidem, pp. 219-
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surau puterile, cu scopuri cotropitoare, cele două state dornice de cuceriri: imperiul otoman şi cel habsburgic." 65
Această nelinişte transpare din întreaga cronică, din corespondenţa, din viaţa lui Ioan Szalarcli.

CONTRIBUTION A LA BIOGRAPIDE DU CHRONIQUEUR DE BIHOR
IOAN SZALARDI (cca. 1617-1666)
Resume

Ioan Szală.rdi est l'un des plus representatifs chroniqueurs de Transylvanie du
XVIIe siecle. Sa chronique est une source importante pour le reqne de Gabriel
Bethlen (1613-1629) et ·de Gheorghe Rak6rzi I (1630-1648), due a la fonclion de
Szalardi a la cour de celui dernier: arrhiviste et secrctaire.
On connait assez peu sur sa vie: nous en savons de sa correspondance (specialement avec Mihail Teleki, le conseiller du prince Apafi) et de ce qu'il raconte
lui-meme, tres modestement dans sa chronique.
Ioan Szalardi est ne vers 1617 a Sălard (le departement de Bihor). On ne sait
rien sur son origine et sur ses etudes. En 1634 ii vient a la cour de Gheorghe
Rak6czi I ou il reste jusqu' a 1648, lorsque le prin ce meurt. Le fils de celui-ci,
Gheorghe Rak6cdi II, renonce aux services · de Szalardi qui se retire
Oradea, en
devenant archiviste ici. En 1660, il a un râle important dans la defence de la viile
assiegee par Ies Turcs el apres la chute de la ville ii se refugie a Debreţin, ensuite de 1664, a Cluj. II connait la misere, la maladie, il est oublie par tout le
monde. II va chez Mihail Teleki pour le prier d'intervenir en sa faveur et aussi
pour Ies nobles d'Oradea qui ont ele chasses par Ies Turcs. Sa correspondence
offre la possibilite de connaître mieux la conception du chroniqueur: la haine infinie envers Ies Turrs et sa resignasion devant leur expanssion.
Sa sante, la fonction qu'il a rec;ue (precepteur des impâts militaires) ont des
consequances negatives; en 1666 nous avons des preuves sures qu'il est mort et a
c'>te enterre a Cluj.
Toute sa vie se confond a l'histoire agitee du principat de Transylvanie dans
la premiere moilie du XVIIe siecle.

a

65

Istoria României, voi. III., (tratat) p. 220,
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FIERĂRIA DE LA VAŞCĂU ÎN PRIMA JUMĂTATE

A SECOLULUI AL XVIII-LEA

A. ILEA

şi

DE
I. POPOVJCI

Începuturile exploatărilor mm1ere în districtul Beiuşului sînt atestate documentar abia în sec. al XIII-lea 1 cînd, deja, districtul făcea
parte din marele domeniu feudal al Episcopiei romano-catolice din
Oradea. Episcopia, în calitatec1i sa de stăpîn feudal, în dorinţa de a-şi
spori sursele de venituri a dat o atenţie deosebită exploatării bogă
tiilor subsolului: arqint, cupru, plumb şi fier. Statutele Capitlului din
Oradea menţionează că la anul 1300, episcopul Emeric cedează capitlului a treia parte din veniturile minei de argint din Beiuş, pentru
rheltuielile zilnice ale capitlului 2 • Tot în secolul al Xiii-lea este atestată documentar şi exploatarea fierului la Beiuş 3 • 1n următoarele doui'l
secole menţiunile referitoare la exploatarea minereurilor în această
zonă sînt sporadice. La începutul secolului al XVI-lea se observă o
preocupare a episcopiei pentru reactivarea vechilor mine şi intreprinderea unor noi prospecţiuni geologice.
1n acest scop, la 13 mai 1501 episcopul Dominic, în faţa palatinului regatului Ungariei, Petru Gereb de Virgarth, a încheiat un contract
cu Ioan Turzo de Bethlenfalva, cămăraşul din Cremnici, considerat ca,
,,cel mai pregătit şi mai îndemînatic, între alţii, din acest regat", care•
să binevoiască să cerceteze locurile de munte, unde se nădăjduieşte
că se găsesc mine, ,,pe care să le sape, să le cultive şi să le lucreze".
Cămăraşul mai sus amintit a primit oferta, în primul rînd „pentru
folosul şi binele regatului". Mai mult, a promis că pentru a începe
„exploatarea munţilor va pune la contribuţie toată munca şi stăruinţa
lui". Pentru ca Ioan Turzo să poată începe şi continua această lucrare,
episcopul „s-a învoit şi i-a dat dreptul lui şi tuturor urmaşilor săi să
V. Bunyitai, A Văradi Kâptalan legregibb statutumai, a Vâradi kaptalan megOradea, 1886, pag. 17-18,
2 Ibidem.
3
M. Maghiar, St. Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970.
pag. 103.
1

bizăsăgb61,

https://biblioteca-digitala.ro

200

A. Ilea

şi

I. Popovici

2

doschidă

munţii, sa-1 exploateze şi să-i lucreze, unde i se va părea
mai cu folos, să construiască ateliere ( officinas) şi tot ce i se va păro a
1wc0sar în orice loc în pădurile din acel teritoriu, să ardă şi să producă cărbuni". Pe lingă acestea, episcopul i-a dat drept liber „să culf'agă şi să folosească roadele din ape, de pe ţărrr.uri şi din rîurile
curgătoare aici fără nici o oprelişte, să vînezc şi să culeagă mierea
de albine". Ioan Turzo s-a obligat să dea după ce va începe producţia,
din cupru a şaisprăzecea parte, adică din 16 măji o majă, din argint,
urbura ceea ce reprezenta a 10 parte, iar din plumb a 16 parte 4 •
In acest contract nu este amintită exploatarea fierului, ceea ce nu
înseamnă, însă, că preocupările pentru producerea acestui metal au
fost părăsite. Urbariul domeniului Beiuş din anul 1600 înregistrează
o fierărie (Fodina fcrrea) în satul Boi ( contopit apoi cu Vaşcău!) dc~ervită de 11 sate din jur, care erau scutite de cens în schimbul muncilor efectuate la fierărie". Fierăria folosea aproape în exclusivitate
munca iobăgească atît gratuită cit şi plătită, funcţiona 5 zile pe săp
tămînă şi producea aproximativ 25 măji fier săptămînal 6 •
Exploatarea fierului la Vaşcău a continuat şi după înfiinţarea paşa
lîcului de Oradea, folosindu-se din plin mina de lucru iobăgească în
contul obligaţiilor feudale 7 •
La sfîrşitul secolului al XVII-lea ( 1692) după ce Episcopia rom. cat.
din Oradea şi-a reciştigat vechile drepturi de stăpîn feudal, atît din
dorinţa de a-şi acoperi necesităţile interne ale domeniului cit şi pentru sporirea veniturilor băneşti, a manifestat interes deosebit pentru
exploatarea zăcămintelor subsolului.
în primul rînd s-a îngrijit de funcţionarea în continuare a vechilor
instalaţii de acest gen existente pe domeniul său .

•
Intrucit, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în districtul Besînt menţionate mai multe fierării, intenţionăm să tratăm în
cele ce urmează pe cea mai importantă dintre ele,
fierăria de la

iuşului

Vaşcău.

Materialele documentare pe care le avem la îndemînă şi care ne
date privind obţinerea şi prelucrarea fierului la
Vaşcău sînt: inventarele fierăriei din anii 1721, 1723 şi 1745, socotelile
(rationes) anuale ale fierăriei din perioada 1737-1743, socotelile provizoratului Vaşcău din anii 1744-1750, conscrierile bunurilor şi veniturilor episcopiei din anii 1721 şi 1733, precum şi alte documente.
furnizează preţioase

4 I. Kereszturi, Cornpendiaria descriplio fundalionis ac vicissitudinum Episcopatus et Capituli M. Varadinensis, 1806, pag. 261-264.
5
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-iea, voi. II, Bucureşti,
1968, pag. 855.
6 Ibidem, pag. 850-851.
7 Istoria Romaniei, voi. III, pag. 37-38.
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Termenii de „fierărie", de „mină ele fier" înscrişi în documente sub
diferite forme 8 , ferrifodina, ferricudina, ferricussoria. malleatura, Va-;hamor, cuprind, ca şi în cazul manufacturilor de fier de pe alte domenii, întregul complex de obţinere şi prelucrare a fiorului, adică minele propriu zise, cuptoarele de reducere a minereului şi atelierele de
prelucrare a fierului. Extracţia minereului din mine nu era încă separată de reducerea acestuia şi nici de prelucrarea fierului, toate acestea intrînd în acelaş complex al producţiei 9 •
Inventarul fierăriei din anul 1721 înregistrează toate imobilele situate în curtea fierăriei cu toate accesoriile lor 10 •
Intr-un şopron ridicat pe stîlpi de lemn şi acoperit cu scîndură sînt
două cuptoare de topit minereul, în stare bună. Fiecare cuptor are o
pereche de foi cu tot aparatajul necesar. Foile sînt vechi „de ani de
zile", prevăzute cu ţevi de fier la capete. Roata care pune în mişcare
foile are un ax sau grindei ( Gerendely) din lemn, prevăzut cu dou5
cercuri de fier şi la capăt cu două cepuri ( csapok). Aici se găsesc şi
diferite unelte: un cleşte mare pentru scos fierul din cuptor, o ţeapă
pentru zgură, 2 ciocane pentru sfărîmat minereul, 2 lopeţi şi două topoare pentru tăiat fierul. Mai sînt aici şi două cîntare (maja) din fier.
unul pentru măsurarea minereului şi altul pentru măsurarea fierului
obţinut, prevăzute cu greutăţi de o jumătate majă şi subunităţile ei.
lntr-un alt şopron ridicat de asemenea pe stîlpi de lemn şi acoperit
cu scîndură se află atelierul fierarilor, cu un cuptor pentru reîncingerea fierului prevăzut cu o pereche de foi, unul nou şi altul vechi. Tot
a1c1 se mai găsesc un ciocan mare, o nicovală mare pe care fierarii
îşi repară uneltele, 2 bare de fier, 5 cheiţe, o ţeapă pentru cuptor, un
tăietor de fier, un topor, o nicovală cu vîrfuri (Szarvas i.il6), roata
hidraulică pentru foi şi ciocanul de bătut. Alături există două încăperi
pentru depozitarea fierului prelucrat, una în care meşterii fierari depozitau fierul înainte de a-l preda „oficialului" şi alta în care oficialul
ţinea fierul pînă la valorificarea lui. Aceste încăperi sînt construite
din bîrne, cu uşi din scîndură, cu ţîţîni şi zăvoare din fier şi închise
cu lacăt. într-una din ele este şi un cîntar cu greutăţile necesare pentru cîntărirea fierului.
In curte mai este un şopron din nuiele bătut cu pămînt, în care se
depozitează cărbunele. Inventarul mai cuprinde şi casa oficialului, bucătăria, grajdurile, pivniţa, crîşma cu toate cele de trebuinţă. Curtea
este înconjurată cu gard prevăzut cu o poartă din scîndură şi închisă
cu lac~t. Inafara curţii sînt 3 grădini una pentru legume şi două pentru fin şi păşune necesare cailor oficialilor.
8
Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fondul Episcopia rom. cat. din Oradea, Actele
economice, socotelile fierăriei şi ale provizoratului Vaşcău.
u D. Prodan, Producţia fierului pe domeniul
Hunedoarei în secolul XVII, în
Anuarul_ !nstitulului de istorie din Cluj, I-II, 1958---1959, pag. 31.
10
f-1llala Arhivelor Statului Bihor, Fond Episcopia rom. cat. din Oradea, Registre,
nr. 368, fila 136-138.
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Inventarul din anul 1723 11 , nu aduc0 nimic nou faţă d0 primul.
AcC'ste două inventare' sînt d0stul de sumare, redactate d0f0ctuos, foiosesc termeni ieşiţi din uz şi foarte greu de identificat. Din c0l0 c0
ne relatează inventarele constatăm, deci, că fiNăria de la \'aşcău, în
prima parte a perioadei studiate, avea două cuptoare pentru reducerc:'a minereului şi obţinerea fierului şi un atelier pentru prelucrar0a
ti0rului, prevăzute cu utilajele şi uneltele necesare. Instalaţiile de obţinNe a fierului şi cele de prelucrarea lui erau dispuse separat în şo
proane diferite şi erau acţionate de forţa apei. Aici sînt menţionat0
în general aceleaşi instalaţii şi unelte, întilnite şi la alte fierării, cum
ar fi cele de pe domeniul Hunedoarei1 2 •
Documentele nu pomenesc cînd anume fierăria de la Vaşcău a
fost înzestrată cu instalaţii şi utilaje noi, dar, în anul 1733 sînt înregistrate cinci aşa numite „ustrine" (ustrinae) prevăzute cu cuptoare,
roţi şi gropi (fossae), dintre care una construită din piatră şi în car0
din lipsă de pricepere a topitorilor nu se lucrează de mai mult timp.
Dacă aici s-ar aduce oameni pricepuţi, s-ar putea obţine un venit ca
şi de la ustrina cea mare. Tot aici sînt amintite şi două ciocane (mallei) pentru baterea fierului, unul mare şi altul mic. Pentru meşterii
fierari şi lucrători este o casă din lemn cu două camere 13 • lncepînd cu
anul 1737 este atestată frecvent, de la an la an, funcţionarea a două
ateliere de prelucrat fierul (maleaturae), atelierul mare şi atelierul
mic.
Atelierul mic era numit şi „fierăria" românilor (malleatura valachorum) pentrucă aici lucrau în general numai români, acesta este
atelierul cel mai vechi, menţionat în perioada anterioară.
Cele două ateliere sînt descrise şi în inventarul întocmit la 15 aprilie 1745 14 de către provizorul de Vaşcău, Stanislau Moncsko. Atelierul
mare (Nagy Ha.mor) cu pereţi din piatră şi acoperiş nou din şindrilă,
are 3 uşi duble. Peretele dinspre apă este în stare bună. în interi01
se găseşte un cuptor mare deservit de o pereche de foi care necesita
1 eparaţie. Roata şi ciocanul mare sînt în stare bună. Mai există două
nicovale, una bună şi una crăpată, o nicovală cu vîrfuri şi alte douR
cuptoare cu foi. ,.Jilipul" şi cele 2 „fludere", care constituie canalul
de adus apa sînt noi. Depozitul de cărbuni din spatele atelierului necesită unele reparaţii. Există două încăperi din lemn, închise cu drugi
de fier, pentru păstrarea uneltelor.
Despre al doilea atelier, atelierul românilor (olah ha.mor) inn'n.
tarul menţionează că e deteriorat. Alături de atelierul d0teriorat, sub
11
12

Ibidem, fila 141-143.
D. Prodan, Productia fierului pe domeniul Hunedoarei în secolul XVII, in
Anuarul institutului de istorie din Cluj, 1-11, 1958-59, pag. 33-36.
13 Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fondul Domeniul episcopesc român-unit din
Beiuş, inv. 1, pag. 309-310.
1" Filiala Arhivelor Stalului Bihor, Fond Episcopia rom. cal. Oradea, Ac-tel~ 0conomice, socotelile provizoratului Vaşcău, anul 1745.
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un acoperiş de scînduri este un cuptor reparat, cu 4 foi şi 2 grătare>
noi. Depozitul pentru cărbune este gol. Uneltele vechi din fierăria
rnmânilor, cuprinse în inventar erau: o lopată, 17 cheiţe mici, 1 cleşte
mare, o nicovală mijlocie (Szerak), 4 ciocane mici, 3 ciocane mari,
2 găuritoare, 2 forme stricate, 10 cercuri, 2 ţevi pentru foale, 2 forme,
2 bare de fier pentru forme, un cîntar cu greutăţile lui şi „troaca" 15 cu
lanţ pentru măsurarea minereului.
Prin urmare, în a doua parte a perioadei studiate fierăria de la
Vaşcău funcţiona cu două ateliere înzestrate cu toate cele necesaH:
producerii şi prelucrării fierului.
Inventarele, socotelile fierăriei precum şi alte documente nu ne
dau suficiente informaţii în ceea ce priveşte localizarea minelor, modul de exploatare şi înzestrarea lor. Ştim doar că minele de fier se
aflau în hotarul satelor Crişcior şi Poiana. După cum reiese din socotelile fierăriei, minerii (minerae, fossores minerarum, lapicidae, kofar-a
gok) erau înzestraţi cu sape, tîrnăcoape ( csakany), bare de fier pentru forţat minereul, burghiuri, icuri etc. Anual se aloca o anumită
sumă de bani şi cantităţi de fier pentru confecţionarea şi repararea
uneltelor lor. 1n 1741 s-a cheltuit o majă şi 41 libre bare subţiri de
fier, iar în 1744 s-a plătit fierarilor suma de 7 florini renani şi 36 creiţari pentru repararea instrumentelor şi a instalaţiei (Hever) de ridicat
minereul. Pentru dizlocarea minereului se folosea după 1737 ca explozibil praful de puşcă. Minereul se scotea din mină cu „trocile", cu
roabele şi cu ajutorul unui sistem (hever) de ridicare despre care materialul documentar aminteşte doar tangenţial, că în anii 1744-45
s-au cheltuit pentru repararea lui 2 florini renani (fl. rh.) şi 3 creiţari (cr.) 16 .
*

în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ca ş1 m secolul precedent, în industria manufacturieră a Transilvaniei lucrătorii erau în
cea mai mare parte iobagi, care munceau în contul obligaţiilor feudale1i.
La fierării, în sarcinile iobăgeşti ale locuitorilor intrau în primul
rind muncile auxiliare ca: extragerea şi transportarea minereului, arderea cărbunilor şi transportarea lor, diferite alte transporturi precum
şi lucrul în ateliere 18 •
1" ln documente troca la început era şi unitate de măsură în locul măjii (rentenarius) 1 troca - 1 centenarius = 100 libre (fonti), 1 centenarius = 56 kg.
16 Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fond Episcopia rom. cat. din Oradea, Actele
economice, socotelile provizoratului Vaşcău, 1744.
17 B. Surdu, Contribuţii la problema naşterii manufacturilor din Transilvania în
secolul al XVIII-iea, în Anuarul institutului de istorie din Cluj, VII, 1964, pag. :208.
18 Ibidem, pag. 209.
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Pentru asigurarea unor bune condiţii de funcţionare a fierăriilor,
erau repartizate pentru deservirea fiecăreia, cîteva sate din apropierea lor.
La 1721 fierăria de la Vaşcău era deservită de un număr de 20
sate 19 toate făcînd parte din şpanatul Vaşcău. Aceste sate erau obligat0, în contul censului 20 , să scoată şi să transporte săptămînal 90 1 ''.!
măji minereu, să ardă şi să transporte 19½ coşuri cărbune. Cantităţii~
cc urmau a fi prestate erau stabilite concret, pentru fiecare localitate
in parte. De exemplu, sa.tul Vaşcău dădea săptămînal, 2 coşuri 21 căr
bune şi o majă minereu, satul Poiana dădea 9 măji minereu, satul
Crişcior 17½ măji minereu, iar Lehecenii 2 coşuri cărbune.
Pe măsura lărgirii capacităţii fierăriei, a folosirii unei cantităţi mai
mari de minereu, a crescut numărul satelor care lucrau pentru fierărie
şi de asemenea şi obligaţiile lor au fost sporite. Conscrierea din anul
1733 înregistrează un număr de 29 sate care efectuau muncile auxiliare Ia fierărie. In anul 1743 erau deja 31 sate, obligate să dea toate
la un loc 4 656 măji minereu şi 2 348 coşuri cărbune 22 •
Făcînd o comparaţie a obligaţiilor, defalcate pe localităţi, observăm
o considerabilă sporire a lor, mergînd uneori chiar pînă la dublarea
lor. Astfel satul Căbeşti la 1733 dădea 520 măji minereu pe an, iar
la 1743 dădea 955 măji minereu, satul Crişcior dădea, la 1733, 650 măji
minereu şi 1 092 măji la 1743, satul Cărpinet, 104 coşuri cărbune şi
52 măji minereu la 1733 şi 154 coşuri cărbune şi 104 măji minereu
la 1743. 1n conscrierea din anul 1721 se menţionează că o parte din
muncile pentru repararea fierăriei şi a uneltelor erau efectuate tot în
contul censului de către iobagii dintr-un alt şpanat din domeniul Be1

iuşului.

Din cauza sarcinilor prea mari, a lipsei de mijloace de transport.
a drumurilor greu accesibile iobagii nu-şi puteau achita la timp obligaţiile la fierărie. Concludente sînt în acest sens restanţele de minereu şi cărbune înregistrate aproape în fiecare an în socotelile fierariei. In anul 1740 23 urma să se administreze 846 coşuri cărbune şi
19

Cimp,

Bărăşti, Suştiu, Leheceni, Vărzarii de Jos, Vărzarii de Su,;,
Poiana, Sălişte de Vaşcău, Căbeşti, Briheni, Hotărăl, Ponoare ( Că
Izbuc (Sohodol), Lunca, Urseşti (azi contopit cu Lunca) Sîrbeşli, Folteşti si

Satele:

Vaşcău,

Cărpinet,

lugări),
Crişcior.
20 ln

cazul nostru censul include: răscumpărarea tuturor obliga\iilor în muncă,
a dijmei şi nonei din cereale, a datoriilor şi obligaţiile în bani.
21 Se folosea coşul de căruţă (scirpeis sau szekerkas) egal cu 9 cible (36 Yeka).
Un coş de cărbune se obţinea din 1 1h stinjenJ de lemne.
22 Celor 20 sate amintite li s-au mai adăugat satele: Ghighişeni, Petrileni, Rieni,
Dr. Fetru Groza (Ştei) Seghişte, Hîrşeşti, Sighiştel, Cîmpanii de Jos, Cîmpanii de Sus,
rinate şi Băiţa. Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fondul Episcopia rom. cat. din
Oradea, Actele economice, manufacturi, dosar 108 ( 1743).
23
Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fondul Episcopiei, Actele economice, manufacturi, dosar 105 ( 1740).
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1898 maJ1 minereu, restanţe din anii trecuţi, iar în anul 1741 2 4, 2 27,1
coşuri cărbune şi 2 982 măji minereu restanţe din 1740. în unele ca-

zuri s.atele îşi răscumpărau în bani o parte din aceste obligaţii. ln
anul 1742 a fost răscumpărată restanţa de 2 915 coşuri de cărbune.
Dat fiind că pămîntul arător al satelor din jurul Vaşcăului era de
o fertilitate slabă, locuitorii încercau să-şi găsească un mijloc de trai
şi prin munca la fierărie sau la alte manufacturi de pc domeniul episcopiei. Iobagii efectuau aceleaşi munci auxiliar0 de scoatere şi transportare a minereului, de tăierea lemnelor, arderea cărbunilor şi transportarea lor, dar de această dată erau plătiţi în bani. În socotelile
provizoratului Vaşcău din anii 1744-1745 25 se arată că li s-a plătit
minerilor din Căbeşti, Cîmp, Ponoare şi Izbuc suma de 54 fl. rh. şi
48 cr. pentru cumpărarea prafului de puşcă şi pentru alimente. S-ar
putea ca aceştia să_ fi fost angajaţi temporar, prin contract, pentru o
a11umită perioadă, aşa cum se obişnuia şi în alte munci. Din cheltuielile ( erogatio) fierăriei pe anul 1743, reiese că locuitorii din Crişcior
au vîndut fierăriei 13 coşuri cărbune a 51 n. coşul şi 36 măji minereu,
a 6 cr. maja.
Locuitorii din Criştior, Cărpinet, Sighiştel, Hîrşeşti, Ponoare, Suştiu
şi Vărzarii de Sus au primit în anul 1741, 38 fl. rh. pentru tăierea a
152 stînjeni lemne, a 15 cr. stînjenul şi 39 fl. rh. şi 23 cr. pentru transportarea a 139 coşuri cărbune, a 17 cr. coşul2 6 • In anul 1742 fierăria
a plătit suma de 79 fl. rh. şi 24 cr. pentru 397 zile muncă la tăiatul
lemnelor pentru cărbune, a 12 cr. ziua.
Documentele ne informează că pentru arderea cărbunilor se folosea şi mînă de lucru specializată, cărbunarii (carbonari), atît din rîndul localnicilor cît şi veniţi din alte ţări. In anul 1743 cărbunarii din
Zips (Scepusium), angajaţi prin contract, au primit 29 fl. rh. şi 12 cr.
pentru arderea cărbunilor. 1n acelaşi an cărbunarul Elias Pincsak cu
cei doi lucrători (socii) Simon Progner şi Andrei Liptak şi tînărul
Ioan Palko au primit săptămînal 7 fl. rh. şi 30 cr.; au primit de asemenea pentru hrană (propane), 3 / 4 metrctc cereale lunar 27 • Dat fiind
că cei 4 cărbunari erau din Zips, fierăria s-a angajat să suporte şi
cheltuielile de deplasare la locul de muncă. Dintre locuitorii de la
sate, despre care nu ştim dacă erau localnici sau străini aşezaţi aici,
sînt amintiţi la 1744-45 cărbunarii Toma Bergt, Ioan Nagy şi Andrei
Hubert din Briheni. La 1750 cărbunarii Hubert Andrei şi Bogy Mihai
au ars şi transportat 330 coşuri de cărbunc 28 •
2'25

20
T7
28

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dosar 106 ( 1741 ).
socotelile provizoratului Vaşcău anul 1744.
manufacturi, dosar 106 ( 1744 ).
dosar 108 ( 1743).
socotelile provizoratului Vaşcău, anul 1750.
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B

sfîrşitul

perioadei de care ne ocu
în măsură apreciabilă
din alte părţi.
Transportarea minereului de la mine la topitorii o efectuau iobagii
cu căruţele sau carele. Aşa numiţii „purtători" care transportau minereul pe cai cu ajutorul corfelor, întîlniţî în mod frecvent la fierăriile
din Transilvania 29 , aici nu sînt amintiţi.
păm fierăria folosea, pentru arderea cărbunilor,
forţa de muncă plătită, cărbunarii, chiar şi aduşi

•
1n mod obişnuit, în această perioadă, fierăriile nu funcţionau tot
timpul anului, întrerupîndu-şi activitatea în timpul iernii din cauza
frigului şi vara în perioada de vîrf a muncilor agricole30 •
Documentele studiate nu menţionează întreruperea producţiei la
fierăria de la Vaşcău pe timpul verii. Uneori în lunile de iarnă, fierăria îşi întrerupea activitatea din cauza frigului. Astfel în anul 1737
producţia fierului începe numai cu data de 21 martie 31 • Se menţionează
de asemenea că din cauza frigului şi a apei îngheţate, nu s-a lucrat
la fierărie în lunile ianuarie şi februarie ale anului 175032 • Din „intratele fierului" deducem că în prima jumătate a secolului al XVII I-l ea
fierăria a funcţionat fără întrerupere în majoritatea anilor. Extrasei~
lunare, cuprinzînd producţia, veniturile şi cheltuielile fierăriei sînt o
dovadă în plus a faptului că manufactura
funcţiona în general tot
timpul anului. Probabil îşi întrerupea lucrul cîte o săptămînă de Paşti
şi de Crăciun, cum se obişnuia şi înainte vreme 33 , dar documentele
nu amintesc acest lucru.
*

Procesul tehnologic pentru obţinerea fierului este acelaşi ca şi la
alte fierării 34 diniTransilvania. Minereul transportat la fierărie se pregătea pentru cuptoare, adică se mărunţea şi chiar se usca dacă era
cazul. Se introducea apoi în cuptoarele de topit (fornaces liquaefactoriac:) împreună cu cărbunii de lemn. Focul la cuptor era înteţit de o
pereche de foi. Foile se compuneau dintr-o roată, din aparatul de
suflat propriu zis prevăzut cu două ţevi de fier şi erau acţionate de
N. Maghiar, Şt. Olteanu, op. cit., pag. 169.
B. Surdu, op. cit., pag. 157.
31 Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fd. Episc.,
Acle economice manufacturi,
dosar 102 (1737).
32 Ibidem, dosar 124 (1750).
33
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania in sec. al XVI-iea, voi. II, Buc., 1966,
pag. 849.
3" B. Surdu, op. cit., pag. 156.
:i<J

30
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forţa apei. Fierul obţinut din minereul topit curgea pe masa de fier
(tabulla) aşezată sub ţevile foilor.
Astfel se obţinea fierul brut, care trecea apoi la atelierele de bătut
ale fierarilor. Aici, fierul era reîncins într-un alt cuptor, ars de asemenea cu cărbuni şi prevăzut cu o pereche de foi puse în mişcare de
roata de apă. Fierul încins se scotea din cuptor, se despica, se a5cza
apoi pe nicovală şi se bătea în forma dorită cu ciocanul mare de bătut
fierul (malleus). Ciocanul era ridicat ritmic pînă la înălţimea necesară.
cu ajutorul unei instalaţii acţionate tot de o roată de apă, apoi era
lăsat să cadă pe nicovală. Fierul să bătea sub formă de bare groase
(Ferii crassiores), bare subţiri (ferri subtiliores) şi brăzdare de plug
(vomera).
Apa necesară pentru punerea în mişcare a roţilor hidraulice era
adusă din valea în apropierea căreia era ridicată fierăria, cu ajutorul
„jilipurilor" şi „ fluderelor" construite din scînduri sau grinzi, prinse
cu copcii şi cuie de fier. Fluderele erau prevăzute cu supape pentru
scurgerea apei. Aceste instalaţii necesitau reparaţii desc, fapt consemnat şi în cheltuielile anuale ale fierăriei.

*

O imagine clară asupra producţiei fierăriei, ne putem face urmă
rind, în socotelile fierăriei şi ale provizoratului, intrările din fier brut
şi mai ales prelucrat. Unitatea de măsură pentru fier, atît în stare
brută cît şi prelucrat, era maja (centenarius). Pentru obţinerea unei
măji de fier erau necesare în medie 5 măji minereu şi un coş căr
bune. La acestea se adaugă şi pierderile în timpul procesului de producţie.

se, consumau 88 1/ 2 măji minereu şi 18 coşuri cărbune pentru obţinerea a 11 măji ficr 35 • Raportînd producţia
săptămînală la întreg anul, adică la 52 săptămîni obţinem o producţie
anuală de 572 măji.
Explicaţia producţiei mai scăzute a anului 1721 faţă de cea înreqistrată în urbariul domeniului Beiuş din anul 1600, de 25 măji
~ăptămînal, o găsim în lipsa de mînă de lucru datorată depopulării în
Jiarte a acestor locuri la sfîrşitul sec. al XVII-iea în timpul luptelor
( u turcii, şi urmărilor răscoalei lui Francisc Râ.koczi al II-lea. Făcînd
o comparaţie a numărului capilor de familie la 1721 cu cei înscrişi la
1600 observăm o descreştere a populaţiei satelor din domeniul Beiuşului, la începutul sec. al XVIII-lea. De exemplu satul Vaşcău are înşcr_işi la 1600, 22 capi de_ familie, iar la 1721,18 capi de familie, satul
P01ana arc 30 la 1600 ş1 12 la 1721, satul Fînaţe arc 53 la 1600 şi

în anul 1721

3

:,

săptămînal

Filiala Arhivelor Statului Bihor, Fond Episcopia rom. cat. de Oradea, Registre,

nr. 368, pag. 12.
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23 la 1721, Vărzarii de Sus ara 50 la 1600 şi 19 la 1721, iar Scghiştc
arc 34 la 1600 şi 14 la 1721.
La 1730 socotelile „curatorului" fierăriei (Curatoris Fcrri Mallcorum) înregistrează intrări de 1 475 măji iar la 1731, 1148 măji3 6 • Dat
fiind că aceste cifre sînt luate din conscrierc, lipsindu-ne socotclilE'
fierăriei din această perioadă, ele sînt aproximative, nu cuprind numai fierul produs de fierărie în anul respectiv. Nu se specifică, d0
asemenea, dacă fierul era brut sau prelucrat. 1ncepînd cu anul 173~
fierul prelucrat apare diferenţiat pe cele trei categorii: bare groase,
bare subţiri şi brăzdare de plug. Diferenţierea acestor categorii este
dată în primul rînd de forma şi calitatea fierului, după cum rezultă şi
din preţurile de vînzare şi din salariile meşterilor care băteau fierul.
1n anul 1737 „au intrat de la 21 martie pînă la 31 decembrie" 775
măji bare groase de fier şi 121 bare subţiri, în total 896 măji. înseamnă că lunar se producea în medie 99 măji fier, iar săptămînal ar
reveni circa 21 măji3 7 •
în anul 1738 fierăria a produs după cum urmează:

-

de la 1 ian. la 12 mai, 311 măji, 75 libre bare groase, 48
bare subţiri;
de la 12 mai la 30 ian., 219 măji, 75 libre bare groase, 47
bare subţiri;
de la 12 mai la 30 ian., 10 măji, 75 libre bare groase;
de 19-.30 iunie la 19 august, 29 măji, 50 libre bare groase, 88
bare subţiri;
de la 19 aug. la 31 dec., 114 măji, 50 libre bare groase, 77
bare subţiri din zgură;
de la 19 aug. la 31 dec., 25 măji, 75 libre bare subţiri.

măji

măji

măji
măji

Se menţionează că din barele groase s-au luat 196 măji pentru
transformarea lor în brăzdare de plug. în total în anul 1738 s-au produs 972 măji, 75 libre fier. In tot cursul anului 1740 au intrat dc la
,.fierăria nemţilor" 246 măji fier, de la fierăria proprie a lui Iosif Visnyovsky 221 măji şi de l.a „fierăria românilor" 203 măji şi 50 librc,
insumînd 670 măji. După cum reiese din socotelile provizoratului Vaş
cău, au intrat de la 1 ian. 1744 pînă la 30 aprilie 1745, 1 093 măji şi
50 libre fier din cele trei categorii. In anul 1749 au intrat 873 măji fier.
Din extrasele lunare ale anului 1750 deducem că în luna iunie fierăria a produs 116 măji fier, în luna august 51 măji, 50 libre fier, iar
în luna decembrie 111 măji, 50 libre.
Făcînd o medie lunară pentru producţia anilor mai sus menţionaţi
obţinem: 1737 99 măji lunar; 1738 81 măji; 1740 53 măji;
Fii. Arh. Stat. Bihor, Fd. Domeniul Episcopesc rom. unit Beiuş, nr. 1.
Fii. Arh. Stat., Fd. Episcopia rom. cal. Oradea, Actele economice, manufacturi,
dosar 103/1738.
~6

37
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1744-45 - 68 măji; 1749 - 72 măji; 1750 74 măji. Rezultă de
aici că, în a doua parte a perioadei tratate, fierăria de la Vaşcău producea lunar în medie circa 76 măji ele fier sub formă de barn groase,
bare subţiri şi brăzdare, producţie mult ridicată faţă de cea înregistrată
la 1721. Observăm că producţia era destul de diferită de la an la an
precum şi de la lună la lună. Nu putem stabili în care din luni producţia era mai mare şi în care mai scăzută.
Sînt menţionate cazuri1 cînd o parte din fierul intrat, provenea de
la atelierele proprii ale unor fierari, cum erau Iosif Visnyovsky şi
Stanislav Moncsko. Aceştia luau de la fierărie o anumită cantitate de
fier brut pe care îl prelucrau în aceleaşi condiţii ca şi cei din cadrul
fierăriei.

în această perioadă fierăria de la Vaşcău producea în primul rînd
fierul brut, prelucrat apoi sub formele amintite. Dar maiştrii bătători
de aici, după cum ne indică socotelile fierăriei, confecţionau şi diferite instrumente şi unelte din fier. în anul 1741 la fierăria nemţilor
s-au confecţionat sape, hîrleţe, ciocane mari, ciocane mici, cleşti şi
tăietoare de fier. Meşterii fierari de la fierărie au produs în anul 1749
50 sape, 50 hîrleţe şi un ciocan mare. în cea mai mare parte, însă,
producţia de instrumente, unelte şi diferite ustensile din fier rămînea
pe seama meseriaşilor fierari din cadrul domeniului.
*

Fierul produs la Vaşcău era valorificat, în diferite moduri. In primul rînd era destinat acoperirii necesităţilor proprii ale domeniului
episcopiei. In cadrul domeniului fierul se folosea la înzestrarea şi repararea fierăriei şi a altor manufacturi, la morile de cereale şi de
scînduri, la construirea şi întreţinerea diferitelor edificii domeniale
( clădiri administrative, biserici, măcelării, cîrciumi), la confecţionarea
diferitelor instrumente şi unelte agricole. In anul 1738 s-au folosit
17 măji, 56 libre fier pentru repararea atelierului mare, a atelierului
românilor şi pentru confecţionarea instrumentelor necesare minerilor.
Pentru necesităţile domeniului Beiuş s-au administrat provizorului 47
măji, 79 libre fier. Provizorului de la Oradea i s-au dat 16 măji bar€
subţiri pentru întreţinerea carelor. Prin urmare în anul 1738 din producţia de 972 măji, 75 libre s-a cheltuit pentru nevoile domeniului o
cantitate de circa 81 măji, media producţiei lunare din acest an.
In anul 1741 s-a folosit pentru întreţinerea fierăriilor de la Vaş
cău, Pociovelişte şi Drăgăneşti, pentru reparaţii la biserica din Vaşcău,
la aulă şi la cîrciumă o cantitate de 49 măji, 64 libre din product.ia
anuală de 656 măji, 25 libre. Din cele 1 093 măji fier, produse de la
1 ianuarie 1744 pînă la 30 aprilie 1745 s-au folosit pentru reparaţii la
fierărie, pentru construirea a două fludere şi pentru întreţinerea edificiilor domeniale o cantitate de circa 58 măji, 25 libre. Pentru con14 - Crlsla
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struirca noului ciocan (incudis) marc, pentru repararea foilor şi a roţi
lor, pentru confecţionarea uneltelor agricol0 cît şi pentru alt0 n0ccsităţi ale domeniului s-au cheltuit în anul 1749, 32 măji şi 94 libre fiN.
Calculele de mai sus sînt efectuate după socotelile fiNăriei şi ale
provizoratului. Fierul menţionat aici se folosea în g0neral numai pentru o parte a domeniului, pentru provizoratele Beiuş şi Vaşcău. Pentru
restul domeniului, aparţinător provizoratului de Oradea, fierul se administra de obicei de la oficiul de distribuire a fierului (distractoratus
fcrri) din Oradea, la care anual se aduceau anumite cantităţi de fiN
brut şi prelucrat de la toate manufacturile de fier de pe domeniu. De
aici, fierul se distribuia pentru nevoile domeniului sau se vindea. Întrucît la acest depozit intra fier şi de la alte fierării (Drăgăneşti, Pociovelişte) de pe domeniu, nu putem stabili în ce proporţie fierul de
la Vaşcău, intrat aici s-a folosit pentru necesităţile interne sau în
alte scopuri.
Cea mai mare parte din producţia fierăriei era destinată vînzării.
După cum precizează şi conscrierea din anul 1721 38 , fierul se vindea,
o parte direct de la fierărie, iar o parte la Beiuş şi la Oradea. fierul,
se vindea, în cea mai mare parte prelucrat în formele arătate, rareori
documentele menţionează vînzări de fier brut. La Beiuş vînzările se
efectuau în cadrul provizoratului, iar la Oradea fierul se vindea direct
de la oficiul amintit.
Preţul de vînzare a fierului n-d fost acelaşi pentru întreaga perioadă de care ne ocupăm. La 1721 o majă de fier sub formă de bare
groase sau poate chiar neprelucrat se vindea cu 6 fl. rh., iar o majă
brăzdare cu 9 fl. rh. 39 • Conscrierea din anul 1733 menţionează că preţul de vînzare al fierului era de 5 fl. rh. maja, fără a specifica dacă
era brut sau prelucrat. începînd cu anul 1737 documentele înregistrează consecvent pînă în anul 1750 acelaşi preţ de vînzare a fierului
la Vaşcău şi anume:
- 4 fl. rh. 15 cr. maja de bare groase;
- 4 fl. rh. 40 cr. maja de brăzdare;
- 5 fl. rh. 6 cr. maja de bare subţiri.
Observăm de aici diferenţierea preţurilor de vînzare în funcţie de
categoriile fierului. La depozitul din Oradea, însă, aceleaşi categorii
de fier s-au vîndut la alte preţuri. în anul 1749 s-a vîndut cu 7 fl. rh.
maja de bare subţiri şi cu 7 fl. rh. 30 cr. maja de brăzdare.
Cea mai mare parte din fierul destinat vînzării ajungea în mîinilc
meşteşugarilor de pe domeniul episcopiei şi din alte părţi,
care îl
transformau apoi în unelte, obiecte casnice etc. pentru populaţie.
Avînd în vedere că la această dată oraşul Oradea era un puternic
centru meşteşugăresc, mari cantităţi de fier se opreau aici.
38

39

Fii. Arh. Stat. Bihor, Fd. Episc., Registre, nr. 368, fila 12.
Ibidem, fila 3.
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Cît fier anume se vindea anual, ne-o spun actele fierăriei, fără a
cuprinde însă şi vînzările de la depozitul din Oradea. în anul 1737
s-au vîndut 485 măji, 63 librc bare groase, 49 măji, 69 libre bare subţiri şi 100 măji brăzdare, însumînd 635 măji, 32 libre din producţia de
896 măji. În prima jumătate a anului 1743 s-au vîndut 409 măji 86 libn·
din totalul de 555 măji fier produs în această perioadă, iar în anul
1749, 558 măji. Din analiza documentelor rezultă că aproximativ trei
sferturi din producţia anuală a fierăriei era destinată vînzării, aducînd
un venit considerabil episcopiei.
Din bunăvoinţa sau mandatul episcopului se dădea fier unor ordin0
călugăreşti sau unor localităţi pentru construirea de biserici. În anii
1738-39 locuitorii din Lunca, Hotar şi Valea Neagră de Sus au cerut
episcopului să fie scutiţi de anumite slujbe urbariale sau să fie ajutaţi la construirea bisericii. Episcopul a hotărît ca fiecare comună să
primească cîte 50 · libre fier ca ajutor.
Din dispoziţia episcopului
N. Csaky s-a dat pentru restaurarea unei biserici parohiale din Cluj
o cantitate de 22 măji fier.
Din „ieşirile fierului" nu rezultă că acesta s-ar fi folosit ca mijloc
de plată aşa cum se menţionează pe domeniul Hunedoarei. Se aminteşte doar că în anul 1750 i s-au dat consilierului regal 4 măji fier
drept onorariu.
*

Marii feudali, proprietari de manufacturi, întrebuinţau în întreprinderile lor aproape în exclusivitate munca iobagilor de pe domeniile
lor, apelînd la mîna de lucru dinafară, numai cînd între localnici nu
găseau lucrători pricepuţi sau cînd introduceau procedee tehnice mai
avansate. în cazul nostru episcopia îşi recruta marea majoritate a lucrătorilor plătiţi la fierărie, din rîndul iobagilor români de pe domeniul său. După felul muncilor pe care le prestau se disting trei categorii de lucrători, care participau direct la procesul de producţie. în
primul rînd erau aşa numiţii „craterari" ( craterari, fimbratores, rostelyok, exustores minerarum), care se îngrijeau de pregătirea minereului şi a cărbunelui pentru cuptoare, alimentau cuptoarele şi le supravegheau în timpul funcţionării; erau apoi topitorii ( caminari, liquefactores, kemenczesek) şi în sfîrşit, fierarii (fabri ferrarri, magistri,
kovacs) care băteau fierul. Numărul lucrătorilor n-a fost acelaşi tot
timpul, suferind modificări chiar şi de la an la an. Pentru prima parte
a perioadei tratate, din lipsă de material documentar, nu putem face
o apreciere a numărului lucrătorilor. In anul 1731 a fost angajat la
fierărie maistrul fierar Harptinger Antoniu. ,,Instrucţiunile" primite de
el cu această ocazie prevăd printre altele să se comporte cuviincios
cu oficialii fierăriei şi să-şi aducă contribuţia la producerea fierului.
Din fierul obţinut la cuptoarele românilor trebuia să bată o anumită
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cantitat0 sub formă de bare groase şi brăzdare, plătindu-i-se 36 cr. de
majă şi sub formă de bare subţiri 51 cr. Pentru repararea uneltelor
urma să primească 24 fi. rh. pe an, iar pentru confecţionarea de unelte
plata o stabilea oficialul. I se ccr0a de asemenea să nu aducă nici
un prejudiciu meşterilor români. Din 10 aprilie pînă la 1 mai urma.
să fie supus unei probe pentru a se vedea „ce meserie cunoaşte" şi
să fie plătit în această perioadă după cit va produce.
Dacă oficialii
vor fi mulţumiţi de felul cum munceşte va fi angajat cu data de
1 mai 40 •
Conscrierca din anul 1733 înregistrează trei fierari (Benyc Luca,
Nicolae Hanga şi George Ferencz), 2 topitori (Gabriel Korsa, Ignatius
Todany) şi 2 craterari (Mihail Robucz şi Laurenţiu Karolya). Toţi
aceştia erau iobagi din satele Vaşcău şi Bărăşti.
în anul 1737 socotelile fierăriei înscriu 9 41 fierari dintre locuitorii
satelor din jurul Vaşcăului. Tot aici se menţionează că oficialul de la
Vaşcău a fost trimis la Hunedoara pentru a căuta maiştri şi cărbunari
necesari fierăriei şi, că a rămas acolo o săptămînă. Deducem de aici
că episcopia era interesată în aducerea de meşteri pricepuţi, în îmbunătăţirea condiţiilor tehnice şi prin urmare s-a orientat spre fierăriile
de la Hunedoara, cu o veche tradiţie în exploatarea fierului.
La „fierăria românilor", în anul 1740, lucra la baterea fierului Benye
Luca cu încă 6 fierari români. La „fierăria mare" este amintit fierarul
neamţ Antoniu Harptinger.
în anul 1741 sînt înregistraţi 14 lucrători dintre care fierarii români
Benye Luca, Benye Mihai, Păduran Iosif, Benye Gheorghe şi Ferencz
Gheorghe şi încă 3 fierari nemţi printre care şi Antoniu Harptinger,
topitorii Matei Gyurka, Popa Mark, Friza Ion, Hender Mihai şi Popa
Mihai şi craterarii Robucz Petru şi Boka Nicoară.
în anul 1745 numărul lucrătorilor era de 20 42 dintre care 7 fierari,
9 topitori şi 4 craterari. In continuare, cu mici variaţii de la an la an
lucrătorii rămîn aceiaşi atît ca număr cit şi ca persoane pînă la sfîrşitul perioadei studiate~ Intrucît socotelile fierăriei şi ale provizoratului
nu înscriu întotdeauna pe toţi lucrătorii, nu le indică numele, numă
rul lor putea fi mai mare decît s-a arătat aici, de aceea nu putem face
nici un calcul aproximativ al numărului lucrătorilor de la fierărie în
această perioadă.

Rezultă deci din cele expuse mai sus că majoritatea
lucrătorilor
erau localnici şi mai ales iobagi români din satele aparţinătoare pro\'izoratului, care deserveau fierăria. Exploatarea fierului apare şi aici

'•° Fii. Arh. Stat. Bihor, Fd. Episcopia rom. cat. Oradea, Actele economice, manufacturi, dosar 105 ( 1740).
41 Fierarii Pantea Ilie, Nicolae Hanga, Gheorghe Susai?, Luca Benye, Mihail,
Francisc şi Gheorghe Benye, Iosif Visnyovsky şi Francisc Fazekas.
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ca şi pe domeniul Hunedoarei 43 , constatare valabilă şi evidenţiată atît pentru sfîrşitul sec. al XVI-lca cît şi
pentru secolele următoare, cînd la fel, atît muncile auxiliare cît şi cele
de specialitate erau efectuate aproape în exclusivitate de iobagii din
satele româneşti.
Se observă de asemenea la locuitorii de aici o continuitate în ocupaţie din tată în fiu, aceleaşi nume întîlnindu-se consecutiv în mai
mulţi ani, ca de exemplu numele de Benye, amintit şi în urbariul de
la 1600 44 , numele de Hanga, Pantea, Popa care se întîlnesc frecvent
în prima jumătate a sec. al XVIII-lea.
Documentele atestă şi mînă de lucru străină, adică din afara domeniului episcopiei sau chiar din străinătate. Pe lingă fierarii nemţi întîlniţi în această perioadă, documentele indică şi topitori străini. în
anul 1743 lucrau la fierărie cîţiva topitori din Zips şi topitorul Ioanes
Plyandra 45 din Golilicz cu lucrătorul Czubotar, angajaţi prin contract.
In afara categoriilor de lucrători menţionate pe lingă fierărie, mai
lucrau şi alţii, de obicei fierarii angajaţi prin contract pentru diferite
munci. Aceştia erau folosiţi de cele mai multe ori la muncile de întreţinere a fierăriei şi la confecţionarea
instrumentelor şi uneltelor.
Nelipsiţi erau şi fierarii ţigani care se ocupau în special cu producerea cuielor, scoabelor şi potcoavelor. în mod obişnuit toţi aceşti fierari confecţionau uneltele în atelierele lor proprii, din fierul primit
de la fierărie şi erau plătiţi la bucată sau după cantitatea de material
întrebuinţată, cite 3 cr. la libra de fier. In anul 1744 li s-a dat fier
nemţilor din Beliu pentru confecţionarea a 39 securi, 22 sape, 26 ciocane de bătut coasa, 19 coase şi 44 securi, plătindu-li-se suma de
50 fl. rh. 51 cr. Fierarilor din Cărpinet li s-au dat în anul 1750, 6 măji
fier pentru 554 potcoave. Ţiganii din Vaşcău au confecţionat în anul
1741, 16000 cuie pentru scînduri.
In ce priveşte personalul administrativ al fierăriei materialul documentar ne dă foarte puţine date. Conscrierea din anul 1721 menţio
nează că episcopia cheltuia pentru salariile trimestriale ale oficialului
suma de 22 florini. Oficialii fierăriei (officiales) sînt amintiţi apoi în
anii 1730-32. Socotelile fierăriei din anul 1737 sînt întocmite de oficialul Francisc Mezely (ferrifodinae Vaskoiensis officialis) numit în
acelaşi timp şi „curator". Mai este amintit apoi şi un „controlor" ( contra lor sau contraagens) pe lingă oficiul „contraloratus". Este înscris
cu satele

româneşti

2
"
Fierarii Pantea Ilie, Benye Luca, Hanga Nicolae, Susai? Gheorghe şi 3 nemţi,
topitorii Matei Gheorghe, Popa Mark, Todan Vasile, Friza Ioan, Simedru Flore,
Balica Ioan, Popa Styop, Korcsa Gavril şi Friza Gheorghe, craterarii Robucz Petru,
Boca Nicolae, Popa Mihai şi Hanga Filimon, Fil. Arh. Stat. Bihor, Fd. Episc., Acte
econ., socot. proviz. Vaşcău anul 1745.
3
'• D. Prodan, Producţia fierului pe domeniul Hunedoarei în sec. XVII, în Anuarul
inst. de inst. din Cluj, I-II, 1958-1959, pag. 73.
,,,. D. Frodan, Iobăgia în Transilvania în sec. al XVI-lea, vol. II, pag. 850.
45 Fil. Arh. Stat. Bihor, Fd. Episc., Acte econ., manufacturi, dosar 108 ( 1743).
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uneori pc lingă fierărie şi un scrib angajat prin contract. În anul 1737
scribul era angajat pe 9 luni şi i s-a plătit suma de 22 florini 30 cr.
Curatorul apare în socotelile fierăriei pînă în anul 1744. De la această
ciată la Vaşcău a fost înfiinţat provizoratul, iar socotelile fierăriC'i sînt
întocmite în continuare de către provizor împreună cu ale provizoratului. 1n scripte nu mai apar oficialii fierăriei. Dat fiindcă ne lipsesc
5tatelc de funcţiune ale provizoratului Beiuş şi Vaşcău nu putem face
o apreciere justă a personalului administrativ a numărului oficialilor
şi a modului în care erau retribuiţi.
*

In prima jumătate a sec. al XVIII-lea sistemul de salarizare practicat la fierăria de la Vaşcău era cel mixt, în natură şi bani, cu tendinţe de trecere la salarizarea în bani. Plata în natură o găsim menţionată mai ales în cazul unor lucrători străini angajaţi prin contract.
La 1743 topitorul loanes Plyandra, pe lingă ceit 3 fl. rh. şi 45 cr. săp
lămînal, mai primea lunar şi ½ metretă cereale, iar lucrătorul lui primea săptămînal 2 fl. rh. 10 cr. şi ¼ metretă cereale.
Pentru stabilirea salariului în bani s-a luat ca unitate maja de fier
de 100 libre. S-a fixat deci plata unui fierar pentru baterea unei măji
de fier sub o anumită formă. Astfel pentru baterea unei măji în bare
groase se plăteau 36 cr., a unei măji de bare subţiri 51 cr. iar a unei
măji în brăzdare, 36 cr. Era mai scump plătită baterea fierului din zgură.
Pentru o majă bare groase în acest caz se plăteau 51 cr., iar pentru
una. de bare subţiri, 1 fl. rh.
Topitorii şi craterarii erau plătiţi în funcţie de cantitatea de fier
ce se obţinea de la cuptoare. Pentru o majă de fier primeau 20 cr.,
iar craterarii de la 5 la 5½ cr. Aceste plăţi stabilite la unitatea de
produs au rămas neschimbate în ultimele 3 decenii ale primei jumătăţi
a sec. al XVIII-lea, după cum a rămas neschimbat aici şi preţul de
vînzare al fierului. Datorită variaţiei producţiei şi a numărului lucră
torilor de la an la an nu putem face o apreciere exactă a salariului
mediu anual sau lunar al unui lucrător în această perioadă. Prin acest
sistem de plată al lucrătorilor, după producţie, episcopia urmărea cointeresarea lor în creşterea acesteia.
Pc lingă veniturile obţinute din muncile speciale de reducere a
minereului şi batere a fierului, lucrătorii respectivi mai obţineau venituri şi din prestarea altor munci la fierărie, ca repararea cuptoarelor,
a foilor şi a altor utilaje, confecţionarea şi repararea instrumentelor şi
uneltelor. Jn anul 1743 topitorii au primit suma de 25 fl. rh. şi 54 cr.
pentru repararea a 4 cuptoare, a 6 foi şi a altor instrumente .

•
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Marii proprietari feudali erau interesaţi în dezvoltarea manufacturilor urmărind cu perseverenţă creşterea veniturilor băneşti prin valorificarea produselor 46 • Veniturile băneşti provenite de la fierării se
obţineau în genere din vînzarea fierului.
In anul 1737 fierăria de la Vaşcău a adus domeniului un venit de
2 783 fl. rh. 43½ cr. din vînzarea a 635 măji fier, la care se mai adaugă.
şi suma de 289 fl. rh. din răscumpărarea a 340 coşuri cărbune, însumînd un venit de 3 072 fl. rh. şi 43½ cr. S-au cheltuit din această
sumă 1 039 fl. rh. pentru retribuirea lucrătorilor, 935 fl. rh. pentru cumpărarea de materie primă şi 334 fl. rh., 7 cr. pentru întreţinerea fieră
riei. Prin urmare a rămas episcopiei un venit net de 1 304 fl. rh. 36 cr.,
care au fost vărsaţi la casa perceptorală din Oradea. Din venitul total
de 7 634 fl. rh. 25 cr. al provizoratului Vaşcău pe anul 1749, a revenit
<lin vînzarea fierului şi răscumpărarea cărbunelui suma de 3 513 fl. rh.
20 cr., ceea ce reprezintă aproape jumătate din venitul provizoratului.
Scăzînd din venitul total al fierăriei cheltuielile de întreţinere şi plata
lucrătorilor, rămîne un venit net de 2 152 fl. rh. 13 cr.
Făcînd o comparaţie a veniturilor domeniului provenite de la fierărie cu cele din alte surse, cum ar fi sarcinile feudale, constatăm că
cele de la fierărie sînt mult mai mari. Spre exemplu în anul 1749 veniturile provenite din obligaţiile 47 urbariale şi extraurbariale în bani, ale
celor 30 localităţi din provizoratul Vaşcău, se ridicau la suma de
1 092 florini 48 cr., pe cînd venitul fierăriei era de 2 152 fl. rh. 13 cr.
Putem afirma deci că la mijlocul sec. al XVIII-lea fierăria era principala sursă de venit a provizoratului Vaşcău şi importantă sursă pentru întreg domeniul episcopiei.
Din cele relatate mai sus înţelegem şi mai mult interesul stăpînului
pentru înzestrarea şi întreţinerea fierăriei. În acest scop episcopia întrebuinţa atît materiale din producţia proprie cit şi cumpărate şi folosea atît muncă gratuită cit şi plătită. Materialul lemnos folosit la
reparaţii şi la construcţii îl lua din pădurile proprii. Instalaţiile, instrumentele, uneltele erau produse şi întreţinute de asemenea din fier
propriu. Ca materiale pentru întreţinerea fierăriei se cumpărau in
special piei de bovine pentru foi, praf de puşcă şi untură pentru un9erea diferitelor utilaje.
In anul 1737 s-au cumpărat 278 libre 48 untură de porc cu 32 fl. rh.
26 cr., în anul 1742, 38 libre cu 8 fl. rh. 24 cr., iar în anul 1749, 90
libre cu 18 fl. rh. Documentele menţionează că în anul 1744 s-a cumpărat, pentru foi, o piele de viţel de la un tăbăcar din Debreţin cu
"" B. Surdu, op. cit., pag. 200.
" 7 Socotelile provizoratului înregistrează ca obligaţii urbariale:
preţul pieilor
de vulpe şi jder, răscumpărarea hameiului, taxa morilor şi taxa păşunilor; iar ca
obligaţii extraurbariale: Crîşma seadi, vama de la Holod, taxa pentru cazanele de
riert ţuică şi taxa pentru păşunatul porcilor.
" 8 Preţul unei libre de untură varia de la 7 la 12 cr.
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10 fl. rh. 19 cr. Cheltuielile cele mai mari pentru întreţinerea fierăriei
se făceau cu mina de lucru, care în mare parte era plătită. Documentele înscriu an de an diferite reparaţii la fierărie cum ar fi repararea
ciocanelor, a foilor, a roţilor, a cuptoarelor, apoi confecţionarea şi repararea uneltelor necesare, toate aceste munci făcindu-se cu lucrători
plătiţi atît din cadrul fierăriei cit şi dinafara ei. În anul 1749 pentru
construirea unui ciocan mare s-a plătit fierarilor de la fierărie şi unor
fierari din Gyimes suma de 23 fl. rh. 45 cr. Tot acum pentru transportul pietrii de construcţie necesară la cuptoare s-au plătit 22 zile
muncă, de fiecare zi cite 2 care de piatră a 30 cr. carul.
*

In prima

jumătate

a secolului al XVIII-iea fierăria de la Vaşcău
de tip feudal, cu caracter mixt iobago-capitalist.
constituia în marea ei majoritate oamenii de pe
domeniul episcopiei, iobagii, care efectuau atît muncile auxiliare cît
şi pe cele de specialitate. Mina de lucru dinafara domeniului era adusă
numai în cazul unor inovaţii tehnice sau încercări de îmbunătăţire a
producţiei. Muncile auxiliare erau executate în mod obişnuit în contul
obligaţiilor feudale, dar în parte se şi plăteau. Lucrătorii care efectuau
muncile de specialitate, de topirea şi baterea fierului, erau întotdeauna plătiţi.
Menirea fierăriei era de a produce în primul rînd fierul brut, apoi
de a-l bate sub cele trei forme. In subsidiar producea şi diferite instrumente şi unelte. Atelierele erau înzestrate cu cuptoare pentru reducerea minereului şi reîncingerea fierului, cu ciocane mari hidraulice şi
cu toate uneltele necesare extragerii şi baterii fierului. Fierăria funcţiona pe baza forţei motrice a apei, după sistemul morilor.
Procesul de producţie se desfăşura în condiţii tehnice mai avansate. Au fost aduşi aici meşteri străini din alte centre minere cu o
îndelungată experienţă în aceste munci şi cunoscători a noi metode
de lucru, deşi nici iobagii români nu erau străini de tehnica înaintată
a producerii fierului, mai ales că lucrau din tată în fiu din cC'le mai
vechi timpuri.
Episcopia şi-a repartizat în aşa fel muncile iobăgeşti în provizoratele Beiuş şi Vaşcău, încît fierăria funcţiona şi vara în perioada de
vîrf a muncilor agricole. Iarna, uneori îşi întrerupea activitatea din
cauza condiţiilor atmosferice.
Din producţia de fier se asigurau în primul rînd nevoile proprii
ale domeniului, dar cea mai mare parte era destinată vînzării. Vînzarea se făcea atit la fierărie cit şi la provizoratul Beiuş şi Ia depozitul
din Oradea. Preţul de vînzare era stabilit în funcţie de calitatea fierului. lntrucit fierăria era o importantă sursă de venituri, episcopia
s-a preocupat continuu de înzestrarea şi întreţinerea ei.
manufactură
Forţa de muncă o

era o
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Relaţiile de producţie în cadrul fierăriei erau cele feudale, cu clemente incipiente capitaliste manifestate în extinderea treptată a salarizării şi asupra muncilor auxiliare şi mai ales în sistemul de salarizare, în natură şi bani cu tendinţe spre cel în bani.
Pentru cunoaşterea evoluţiei de la relaţiile de producţie feudale la
cele de tip capitalist este necesară studierea producerii fierului la Vaş
cău în a doua jumătate a sec. XVIII-lea şi în secolul următor, mai
ales că districtele Beiuş şi Vaşcău au fost centre importante în industria mineritului şi în prelucrarea metalelor.

LA MANUF ACTURE DE FER DE V ASCAU
DANS LA PREMIERE MOITIE DU XVIII-e SIECLE

Resume
Les documents des archives sur lesquels repose ce travail donnent la situation
rle la manufacture de fer de Vaşcău dans la premiere moitie du XVIII-e siecle.
On decrie dans l'inlroduction l'evolution des exploitations minieres dans le comil:1t
de Bihor jusqu'a la fin du XVII-a siecle.
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MANUFACTURA DE STICLA DIN BELIU ÎN PRIMA
A SECOLULUI AL XVIII-LEA

JUMĂTATE

DE

V. COVACI

Perioada de relativă linişte care se instaurează în Transilvania şi
Partium, după pacea de la Satu Mare ( 1711), a marcat şi începutul
refacerii economice a domeniului Episcopiei rom. cat. din Or,adea,
restituit acesteia în anul 1693.
Atît pentru acoperirea necesităţilor interne cit mai ales pentru
sporirea veniturilor băneşti, episcopia a atvut în vedere, alături de
intensificarea agriculturii, valorificarea pădurilor şi a bogăţiilor subsolului.
în acest scop s-a trecut la reactivarea vechilor mine şi manufacturi, la intreprinderea de noi prospecţiuni geologice şi la înfiinţarea de noi manufacturi. Astfel, pe domeniul episcopiei iau fiinţă
manufacturi de fier, bere, potasă, hîrtie şi sticlă.
Manufacturile de sticlă au fost ridicate cu scopul de a fi exploatate pădurile în locurile mai greu accesibile, unde aceasta, în alte
scopuri, ar fi fost greu de realizat şi unde materialele necesare fabricării sticlei cum sînt: cvarţul, potasa, varul, argila refractară şi altele,,
au existat sau au putut fi obţinute mai uşor'.
în districtul Beliu existau zăcăminte de pietriş cvarţos şi suprafeţe
mari de păduri, baza materială necesară funcţionării unei astfel de
manufacturi. Un raport al şpanului din Beliu menţionează, că materialele necesare fabricării sticlei se găsesc în apropiere şi din abundenţă2. Toate aceste împrejurări determină construirea unei manufacturi de sticlă pe aceste locuri.
Prin actul din 23 octombrie 1741, prefectul bunurilor episcopiei,
dă dispoziţie şpanului din Beliu, să se îngrijească de ridicarea manuTclkes Simon: !pari monografia, ki.ilonăs tckintettel a termelesre, munkăs - es kiilkcreskedelmi viszonyokra Bp. 1895. pag. 21.
2 Fii. Arh. Stat. Fond Episcopia romano-catolică Oradea, Seria econom. Manufacturi, dosar 87, pag. 2.
1
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facturii de sticlă în hotarul posesiunii Groşeni, ,.pînă la anul nou.
dacă vremea va îngădui şi (dacă) sărăcimea de pe acolo va putea
sup~rta greul lucrărilor" 3 •
Manufactura a fost construită între localităţile Groşeni şi Hăşmaş.
fapt pentru care în acte o găsim menţionată la Groşeni 4 , dar mai frecvent la Hăşmaş şi apoi la Beliu 5 , unde de altfel a şi fost mutată în
jurul anilor 1780-1787, în scopul apropierii de sursele de materie
primă şi de drumurile care duceau spre comitatul Arad 6 •
1n actele existente la Filiala Arhivelor Statului Bihor, această
manufactură
apare sub denumirea de „hutta vitriaria", ,,ustrina
vitriaria" şi „officina vitriaria ".
Materialul documentar folosit pentru întocmirea acestei lucrări
şi care ne-a ajutat
la elucidarea problemelor privind înfiinţarea
acestei manufacturi, aşezarea ei geografică, înzestrarea tehnică,
producţia realizată şi desfacerea sortimentelor de sticlă fabricate.
precum şi forţa de muncă folosită sînt: inventarele hutei din 1748 şi
1760, schiţe, socotelile (rationes) anuale din perioada 1741-1750.
precum şi alte acte.

"'
Construirea manufacturii a început în luna noiembrie 1741, pînă
la sfîrşitul anului a fost ridicată clădirea principală, au fost zidite
cuptoarele, s-a construit şteampul7, iar în anul următor moara de
zdrobit pietrişul de cvarţ 8 •
Imobilele aparţinătoare hutei cu instalaţiile şi uneltele existente,
au fost înregistrate într-un inventar sumar, întocmit în anul 1748 cu
ocazia schimbării pro vizorului de Beliu. 9 A vînd în vedere însă că
acest inventar este foarte sumar, şi în esenţă nu se deosebeşte de
cel întocmit în 1760 10 , pentru a avea o imagine mai completă asupra
imobilului şi a instalaţiilor hutei o vom descrie după acesta din urmă.
Clădirea principală a hutei, sticlăria propriu zisă, era acoperită
cu şindrilă, avea o lungime de 12 stînjeni şi o lăţime de 6 stînjeni,
fiind prevăzută cu o poartă mare care se deschidea în două. Clă
direa era împrejmuită. In interiorul clădirii se aflau 4 cuptoare. in
primul rînd, era un cuptor nou de topit materialul (uveges kemence),
pentru 9 lucrători sticlari. Lingă cuptor a existat o cameră de ameste3
4
5
0
7

Ibidem, pag. 1.
Idem, Registrul de contracte 1743-1746.
Idem, Socotelile hulei din 1760, 1767, 1770.
Idem, Conscrierea şi evaluarea tuturor edificiilor domeniale «anul 1787»
Idem, Socotelile hulei, anul 1741 poz. 1.
8 Ibidem, anul 1742, poz. 7.
9 Ibidem, anul 1748, poz. 38.
to Idem, dosar 87, pag. 45---51.
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cat a materiilor prime (liqucfactorok kamarâ.ja) precum şi 6 camere de
lucru ale sticlarilor. Tot aici exista cuptorul de răcit sticla (hi.ită
kcmencc) şi cuptorul de uscat lemne (Faszâ.rasztcS kemence), iar
într-o încăpere separată cuptorul de desfăşurare sau întindere a
,geamurilor (tâ.blakat nyujtcS kemencc).
1n inventar sînt înscrise şi o seric ele unelte cu care a fost înzes.
trată huta, astfel: oale de topit şi de răcit, bare ele fier pentru aşe
zarea oalelor în cuptorul de topit, furci penru scoaterea oalelor din
cuptorul de răcit, linguri de fier pentru topitori, fier pentru limpezirea
(afinarea) cristalului, lopată de fier pentru amestecat potasa, cîrlig
de fier pentru fochist, piuă din fontă, cîntar, greutăţi de 20 libre şi
de 3 libre, troace pentru amestecat, site, ciururi, ţevi pentru suflat,
foarfeci, cleşti, forme din fier, aramă şi lemn pentru sticlă, lopăţică
pentru formarea (netezirea) obiectelor din sticlă, fier pentru lărgirea
marginii sticlei, bară de fier pentru întinderea geamurilor, cîrli~Je
pentru geamuri şi fier de tăiat geamuri.
Pe lîngă clădirea principală, tot în incinta curţii, exista clădirea
magaziei (depozitorum, conservatorum), acoperită tot cu şindrilă.
în afara gardului mai exista o clădire pentru fabricat potasa
<fluszfăză hâ.z), dotat cu 4 căldări pentru fierberea potasei, 2 căldări
pentru încălzit apă, căzi, mierţă, şi o lopată de fier; moara de zdrobit
piatra de cvarţ (bekasotore malom) înzestrată cu o roată nouă şi
prevăzută cu 6 şteampuri. Lîngă şteampuri se afla un cuptor pentru
arderea pietrei de cvarţ. Au mai existat căzi, ciururi, site, mierţă,
dntar, greutăţi de o majă şi o jumătate de majă, furcă de fier pentru scos piatra de cvarţ din cuptor şi fier pentru amestecat cvarţul.
în inventar mai sînt amintite unelte pentru făcut oale şi anume:
o ladă, 22 cercuri de aramă, 6 cercuri de fier, 7 cercuri din piatră,
o roată din lemn pentru formarea oalelor care este pusă în mişcare
cu ajutorul piciorului precum şi o rudă din fier pe care se învîrt
cercurile.
Tot în acest inventar mai apar: casa raţionalistului hutei, compusă
din trei camere, bucătărie şi cămară, iar în faţa casei o grădină, casa
meşterului sticlăriei compusă dintr-o cameră şi bucătărie, o casă acoperită cu paie pentru lucrătorii sticlari, un grajd şi o şură pentru
căruţă, acoperite cu paie, precum şi o măcelărie pentru lucrătorii
hutei.
Din inventar lipseşte, dar este amintit în cel din 1748, un atelier
de şlefuit sticlă (i.ivegmetsz6 hâ.z, politorum) şi o şură pentru depozitarea pietrei de cvarţ (bekasotarto szin).
Comparînd acest inventar cu o schiţă întocmită în anul 1772 11 ,
vom avea o imagine şi asupra amplasării imobilelor aparţinătoare
hutei.
11

Ibidem, pag. 59.
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Analizînd cele descrise mai sus rezultă că huta în perioada resa fost înzestrată cu un cuptor de topit cu 9 oale, a,·încl o
capacitate marc. Aceste oale, în cuptorul în formă rotundă, au fost
uşezate de-a lungul pereţilor laterali ai cuptorului, iar în faţa fiecărei oale se afla gura de lucru prin care se scotea sticla în vc•derea
prelucrării. Cuptorul cu oale fiind cuptor periodic, diversele operaţiuni de fabricare a sticlei au loc în acelaşi spaţiu, dar eşalonate î11
timp, spre deosebire de cuptoarele continue cu bazin, unde acc-leaşi
operaţiuni se fac în acelaşi timp în zone distincte. Din cde 9 oale
două s-au folosit pentru topirea sticlei de cristal. Mai exista un cuptor de desfăşurare a geamurilor, în care sticla suflată deja în formă
cilindrică, după reîncălzire :se întindea cu ajutorul unor scule speciale. De asemenea au mai existat încă alte două cuptoare, dintre care
unul s-a folosit pentru răcirea obiectelor de sticlă terminate, care>
de asemenea funcţiona cu oale, iar celălalt pentru uscatul lemnelor.
Pentru finisarea obiectelor din sticlă a existat un atelier de şlefuit.
Potasa necesară în procesul de producţie se prepara tot în cadrul
hutei într-o clădire anexă, aşezată pe malul pîrîului Hăşmaş, iar piatra de cvarţ se măcina la o moară cu 6 şteampuri construită tot pe
cursul acestei ape. In cadrul manufacturii exista şi un atelier unde
se confecţionau oalele necesare pentru cuptoarele de topit şi răcit.
precum şi cărămida refractară ( csudalatos teglak) pentru căptuşirea
cuptoarelor.
pectivă

*

Materia de bază folosită pentru fabricarea sticlei era piatra de
(lapidum bufonidum, bekaso). Aceasta în primul rînd se ardca
apoi se arunca în apă rece pentru a se sfărîma în bucăţi mici, înainte
de a fi măcinată la moara cu şteampuri. Extragerea şi transportarea
cvarţului la începutul funcţionării hutei a fost efectuată contra cost
de către iobagii domeniului, plătindu-se pentru fiecare majă 12 7 groşi13 ,
iar mai tîrziu fără plată, în contul obligaţiilor urbariale 14 • De altfel
nici din raţiunile hutei nu rezultă că pentru aceste munci să se fi
plătit sume de bani iobagilor. Abia în anul 1747 se face referire> că
pentru macinarea a 126 mierţe de piatră de cvart s-a plătit lui Fucsina
Gheorghe 6 forini renani (Rfl) şi 9 creiţari (cr.), socotită fiind mierţa
cu 3 cr. 15 • ln ceea ce priveşte cantităţile de cvarţ folosite în procesul
de producţie pînă în anul 1750 inclusiv, se face referire doar într-un
cvarţ

o majă-0,56 kg.
garas-30 dinari.
H H. Balazs Eva: A varadi pi.ispokseg jobbagyainak megmozdulasa a 18-sz. kozepen, în Szazadok, 1950, nr. 1-4, pag. 327.
15 Fii. Arh. Stat. Fond Episcopia romano-catolică Oradea, Seria econom., Manufacturi, Socotelile hulei, anul 1747 poz. 29.
12

13
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singur an la cheltuielile de materiale, menţionîndu-se că s-au consumat
352 mierţe de cvarţ zdrobit mărunt la şteamp 16 •
Ca materie de bază se mai foloseau şi cioburile de sticlă, fapt care
este menţionat încă în anul 1745, cînd s-a cumpărat de la Timişoara
8 măji de cioburi cu 8 Rfl 17 •
O altă materie primă care se folosea la fabricarea sticlei era cenuşa, care se prepara în pădurile din apropiere de către iobagii domeniului din localităţile districtului Beliu (Botfei, Nermiş, Groşcni, Că
rancl, Tă~Jădău, Hăşmaş, Călacca, Urvindul de Bcliu etc.), care asigurau totodată şi transportarea la locul de producţie.
ln primii ani de la înfiinţarea hutei pentru prepararea şi transportul ccnuşci se plătea iobagilor, ceea ce rezultă şi din raţiunile hutci.
Astfel în anul 1742 a intrat 681 mierţe de cenuşă pentru sticlă ( cinerum pro vitris, ilvegnck valo hamu) cu 4½ cr. mierţa şi 1 167 mierţe
de cenuşă pentru potasă ( cinerum pro lixyvio, potasnak val o hamu)
cu 3 cr. mierţa 18 • Dar şi aceste munci mai tîrziu au fost executate în
contul obligaţiilor urbariale. Astfel din raţiunile anului 1746 rezultă
că s-au administrat 342 mierţe de cenuşă pentru sticlă şi 1 923 mierţe
de cenuşă pentru potasă, fără consemnarea vreunei cheltuieli 19 •
Consumul de cenuşă pentru sticlă pe o săptămînă era de 12 mierţe 20 •
În anul 1746, în cele 39 săptămîni de funcţionare s-au folosit pentru
fabricarea sticlei obişnuite 408 mierţe de cenuşă 21 •
Pentru obţinerea sticlei de calitate superioară trebuia ca din cenuşă
să se prepare potasa calcinată. Aceasta se făcea tot în cadrul manufacturii. Pentru obţinerea unei măji de potasă se folosea 12 mierţe de
ccnuşă 22 • Din potasa obţinută săptămînal se consuma la fabricarea sticlei 3 măji 23 •
Restul materialelor care s-au folosit în procesul de producţie şi
care nu se găseau pe teritoriul domeniului, cum sînt: arsenul, salpetrul, ceriul, manganul au fost procurate din altă parte. Arseniul se
procura din Viena, la un preţ de 33 Rfl. maja 2 4, din care se consuma
o cantitate de 4 libre săptămînal 2 \ iar salpetrul dirt Kallo (R.P.U.), cu
26 Rfl. maja 26 consumîndu-se o cantitate de 8 libre săptămînal. Manganul (braunstein, lapidis nigri) se cumpăra din Kisocsa (R.S.C.), de
unde se aprovizionau şi alte hute în perioada respcctivă 27 •
10

Ibidem anul 1747, poz. 13.
Ibidem: anul 1745, poz. 3.
IK Ibidem, anul 1744, poz. 4.
19
Ibidem anul 1746, poz. 5.
2il Ibidem: anul 1744, poz. 5.
21
Ibidem anul 1746, poz. 8.
22
Ibidem: anul 1746, poz. 9.
1
2. Ibidem, anul 1746, poz. 14.
21• Idem, dos. 87, pag. 2.
2., Idem, Socotelile hutei din anul 1744, poz. I 2.
2G Ibidem, anul 1743, poz. 11.
27 Idem, dosar 87, pag. 1.
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Combustibilul folosit pentru încălzirea cuptoarelor erau lemnele
tăiate din pădurile domeniului. Se tăiau copaci cu excepţia celor glan-

difcri şi care erau corespunzători pentru construcţie 28 . Tăierea şi transportarea lemnelor de asemenea era efectuată de iobagii localităţilor
din apropiere. Aceştia la început nu erau obligaţi la această muncă,
populaţia nevoiaşă
făcînd-o însă bucuros pentru a-şi cîştiga cxistcnţa29. Acest lucru este confirmat şi de raţiunile hutei din anii 1742,
1743, din care rezultă că stînjenul de lemne ( orgyas lignorum, olfa)
era plătit cu 12 sau 21 cr. 30 • Insă chiar din primii ani cantităţi însemnate de lemne au fost transportate şi gratuit. Numai în primul an de
31
funcţionare a hutei pe lîngă cei 610 stînjeni de lemne plătite , au
32
fost transportate 814 căruţe fără nici-o plată , iar cu 2 ani mai tîrziu
localităţile din districtul Beliu sînt obligate de a transporta fără nici
o plată 744 căruţe de lemne33 • Apoi se ajunge ca iobagii din jur sa
fie obligaţi de a transporta anual cantitatea de 1 OOO de stînjeni de
lemne tăiate şi 300 căruţe de lemne din căzături 34 •
Argila necesară pentru confecţionarea oalelor de topit şi de răcit,
precum şi pentru cărămizile cu care erau căptuşite cuptoarele, era
transportată din Vadul Crişului, tot cu muncă iobăgească gratuită.
Din raţiunile hutei rezultă clar acest lucru, deoarece ori de cite ori se
aminteşte de procurarea acestui material, cheltuieli se înregistrează
numai pentru plata diurnei lucrătorului sticlar care a fost trimis pentru preluarea materialului. De exemplu, în anul 1745 s-a plătit lui Ion
Jberajter 2 Rfl. diurnă pentru aducerea a 6 căruţe argilă 35 •

•
La

această manufactură producţia

a început la data de 16 mai 1742

funcţionînd în anul respectiv timp de 19 săptămini, realizîndu-se o producţie în valoare de 753 Rfr. şi 6 cr. 36 •
Şi în continuare, manufactura funcţiona în tot cursul anului, întreruperea producţiei făcîndu-se numai în vederea reparării cuptoarelor.

Avîndu-se în vedere că în fiecare an, reparaţiile ce se efectuau la
mijlocul şi finele anului, necesitau aproximativ 2-4 luni, practic fabricarea sticlei se putea face numai timp de maximum 10 luni pe an.
Aceasta, rezultă din evidenţa consumului de materii prime ce s-a ţinut
Ibidem, pag.2.
Ibidem, pag. 2.
30
Idem, Socotelile hutei, anul 1742 - po!. 12 şi anul 1744, poz. 1.
31 Ibidem, anul 1742 poz 12.
32 Ibidem, ultimul aliniat.
:Il Ibidem, anul 1744, poz. 2J.
34 Balăzs Eva, op. cit. pag. J27.
35 Fii. Arh. Stat. Oradea, Fond. Episcopia rom. cat. Oradea, Seria economică,
Manufacturi, Socotelile hulei, anul 1745, poz. 39.
30 Ibidem, anul 1742.
28
20
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pe perioade de funcţionare, în cursul fiecărui an şi din actele de cheltuieli pentru reparaţii.
încărcarea oalelor cu materie primă se făcea de 3-4 ori pe săptă
mînă în raport cu folosirea acesteia pentru suflarea sticlei.
Producţia realizată în anii 1743 a fost de 27 329 legătură de sticlă
în valoare de 1 366 Rfl. 23 cr., în anul 1744 de 31 465 legături' de sticlă în valoare de 1 573 Rfl. şi 15 cr., ajungîndu-se în anul 1749 la o
producţie în valoare de 1 689 Rfl. şi 10 1/2 cr. Din datele enumerate rezultă că în perioada pe care o analizăm, în cadrul manufacturii, valoarea producţiei de sticlă a crescut an de an.
Avîndu-se în vedere că în primii ani produsele, în raţiunile hutei
nu apar pe sortimente, nu se poate forma o imagine precisă despre
cantităţile de sticlă produse dintr-un anumit sortiment. Dar faptul, că
deja în primul an s-a consumat printre altele şi cantitatea de 1O măji
potasă şi 76 libre . arseniu (precium) dovedeşte, fabricarea sticlei de
calitate superioară.
Pe categorii de produse, producţia de sticlă apare abia în anul
1749, acestea fiind următoarele: şaibe ( orbiculorum, scheiben, karika),
table de geamuri pentru ferestre (tabula), sticlă scobită obişnuită (vitrorum ordinari sau viridis) şi cristal ( cristallo).
Şaibele de sticlă, care se întrebuinţau ca geamuri de fereastră după
diametrul lor au fost de mărime mică ( tripel scheiben mijlocie ( ordinar scheiben), mare (furm scheiben) şi duble, tăiate în două (doppel
scheiben).
Tablele de geamuri pentru ferestre de asemenea au fost de mărime
mică, mijlocie şi mare.
Dimensiunile exacte la diferitele mărimi de şaibe şi table de geamuri nu rezultă din documentele existente.
Sticla scobită obişnuită se folosea pentru diferite vase sau alte
obiecte. In raport cu calitatea produsului se deosebea: sticlă incoloră, sticlă colorată ( galben şi albastru) sticlă verde denumită şi sticlă
pentru butelii, aceasta din urmă avînd calitatea cea mai slabă.
în ceea ce priveşte cristalul, în perioada respectivă se fabrica numai incolor. După modul de finisare era cristal simplu şi cristal gravat.

Sortimentele din sticla scobită obişnuită sau cristal erau foarte
variate chiar de la începutul funcţionării hulei. Se fabricau pahare de
bere, vin, apă, lichior şi butelii, carafe, amfore, sfeşnice, candelabre,
vase farmaceutice în forme şi mărimi diferite (vezi anexa).
Preţul sticlei în primii ani este stabilit pe legături (fasciculi) la
3 cr. una, indiferent de felul produsului, iar mai tîrziu per bucată ~i
schok, pe categorii de produse.
Atît legătura cît şi schok-ul cuprindeau diferite cantităţi de obiecte de sticlă, în raport de valoarea sortimentului din care se compuneau. (vezi tot anexa).
15 -
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Pe categorii de produse, preţurile apar abia în anul 1749 astfel:
100 buc. şaibe mari - 1 Rfl.
100 buc. şaibe mijlocii - 1 Rfl. 30 cr.
100 buc. şaibe mici - 5 Rfl.
100 buc. şaibe duble - 3 Rfl.
o legătură de sticlă ordinară - 3 cr.
un schok cristal - 1 Rfl. 30 cr.
un schok table de geamuri - 1 Rfl. 30 cr.
Din datele existente pentru anul 1749 rezultă că proporţia cantia producţiei de sticlă pe sortimente se prezenta după cum urmează: 26 440 buc. şaibe, 13 605 legături sticlă obişnuită, 204 3/4 schoii
cristal şi 239 1/3 schok table de geamuri. Din aceste date se observă,
că încă din primii ani ai existenţei, în cadrul manufacturii, s-a acordat atenţie şi fabricării sticlei de calitate superioară, chiar dacă producţia cea mai mare se realiza din sticla scobită obişnuită şi şaibe.
tativă

Desfacerea sticlei s-a făcut în primul rînd direct din depozitul hu •
tei. Incepînd cu anul 1745 s-a înfiinţat şi un depozit în cadrul frumentariatului din Oradea, în care s-a preluat anual o cantitate oarecare de sticlă, de unde apoi se vindea într-o prăvălie destinată în
acest scop.
Deşi produsele de sticlă au fost destinate în primul rînd consumului intern, întrucît producţia realizată depăşea cu mult aceste necesităţi, cea mai mare parte a produselor obţinute s-au 'Vîndut. Spre exemplu în anul 1744, cînd valoarea producţiei a fost de 1573 Rfl. şi 15 cr.,
venitul realizat din vînzarea sticlei numai direct din depozitul hutei
a fost de 1039 Rfl. şi 3 1/2 cr.
încă din prima producţie a hutei, 600 legături şaibe 37 au fost date
pentru biserica română din Oradea, iar în anul 1746 pentru casa parohială din Belfir un număr de 86 legăturPH. Tot în acel an s-a mai
dat 1 200 legături de şaibe pentru biserica franciscanilor din Oradea:i:i.
In anul 1745 deja se vindea şi sticlă farmaceutică pentru farmacia
,,Crucea de Aur" din Oradea 40 •
Cantităţi însemnate de sticlă au fost cumpărate şi de către- gc-amgii
din jur, precum şi de către alţi locuitori.
După cum rezultă însă, desfacerea produselor de sticlă fabricat<•
în huta din Beliu în această perioadă, au depăşit cadrul teritoriului
37
3H

39

Ibidem anul 1742, cap. vînzări.
Ibidem: anul 1746, poz. 20.
Ibidem, anul 1746, poz. 17.
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comitatului Bihor, ele fiind valorificate în Kalocsa (R.P.U.), Gymes
(Dymes - R.S.C.), ajungînd chiar pînă la Caşovia. Astfel, numai într-un singur caz s-a cumpărat de către un sticlar din Caşovia produse
în valoare de 134 Rfl. 41 •
Din documentele existente rezultă că în cadrul manufacturii au
existat unele greutăţi în privinţa desfacerii produselor, la sfîrşitul fiecărei an rămînînd produse nevalorificate deşi se vindeau şi pc datorii. Astfel de exemplu, în anul 1742 valoarea producţiei a fost de
756 Rfl. şi 6 cr., iar al încasărilor pentru sticla vîndută numai de 130 Rfl.
şi 9 cr. Situaţia este asemănătoare şi în următorii doi ani. O îmbună
tăţire în acest sens se poate observa spre sfîrşitul perioadei, cînd valoarea sticlei vîndute este aproape egală cu a producţiei obţinută în
anul respectiv.
Pentru lichidarea neajunsurilor în privinţa desfacerii scribul (raţionistul) hutei a fost atenţionat să ia măsuri pentru fabricarea acelor
sortimente de sticlă care pot fi mai uşor vîndute 42 •
in primii ani de funcţionare, huta nu a putut să aducă beneficii
episcopiei, datorită faptului că pe lingă mina de lucru specializată,
care se plătea la un preţ ridicat, au mai fost plătite şi muncile auxiliare efectuate de iobagi. Astfel, în anul 1747 faţă de producţia de
sticlă în valoare de 1 416 Rfl. şi 10 cr. cheltuielile s-au ridicat la 1389 Rfl.
şi 29 1/2 cr.
Un beneficiu mai de seamă se realizează abia în anul 1749, cînd
valoarea producţiei a fost de 1689 Rfl. şi 1O 1/2 cr., iar a cheltuielilor
de numai 991 Rfl., realizîndu-se un beneficiu de 698 Rfl. şi 15 cr. Această
sumă constituia un venit important pentru episcopie dacă se are în
vedere că din toate celelalte venituri în bani în anul respectiv în domeniul Beliu, compus din 27 posesiuni şi 16 predii, s-au încasat în
total 2 736 Rfl. şi 22 1/2 cr.

...
În cc priveşte forţa de muncă folosită trebuie să facem distincţie
în primul rînd, între munca neplătită şi cca plătită.
Munca neplătită a fost efectuată de către iobagii domeniului episcopiei. Cu toate că la construirea hutei acestora li s-au promis că
pentru muncile efectuate vor fi plătiţi 43 , totuşi după cîţiva ani au fost
obligaţi să le efectueze gratuit, în contul obligaţiilor urbariale.
Este de menţionat însă că forţa de muncă iobăgească a fost întrebuinţată numai la lucrările auxiliare ca: prepararea şi transportarea
ccnuşei, extragerea şi transportarea pietrei de cvarţ, tăierea şi trans-

"°1

"
"2
'- 3

Ibidem, anul 1745, poz. 21.
Ibidem, anul 1745, poz. 22.
Idem, dosar 87, pag. 6.
Balazs Eva: op. cit. pag. 326.
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portarea lemnelor necesare pentru încălzirea cuptoarelor, transportarea argilei, transportarea sticlei la Oradea şi în alte localităţi, asiqurarea pazei precum şi executarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii etc.
La muncile interioare s-au folosit numai lucrători plătiţi. Dintre
aceştia trebuie să deosebim pe cei care participau direct la procesul
de fabricare a sticlei şi pe cei care executau munci auxiliare, altele
decît cele efectuate de către iobagi.
Lucrătorii care participau direct la procesul de fabricare a sticlei.
după felul muncilor pe care le prestau se împărţeau în 3 categorii..
In primul rînd aşa numiţii „calefactori" - fochişti, care se îngrijeau
de focul de la cuptoare, alimentau cuptoarele cu lemne şi le supravegheau în timpul funcţionării. Erau apoi topitorii (liquefactores), care
executau amestecul materiei prime, încărcau oalele cu acest amestec
şi supravegheau procesul de topire. ln sfîrşit, lucrătorii sticlari, care
suflau sticla.
Iniţial pentru funcţionarea hutei a fost nevoie de 11 lucrători
specializaţi, dintre care un meşter principal, doi calef actori cu cite un
ajutor, un topitor şi cinci sticlari. Incă în primul an s-a reuşit să se
angajeze un număr de patru lucrători sticlari şi un meşter, precum şi
doi calefactori cu cite un ajutor şi un topitor 44 •
In următorii ani numărul calefactorilor şi a topitorilor a rămas acelaşi, însă a sticlarilor s-a mărit pînă la 10-12. Din actele de plată
rezultă, că în majoritatea cazurilor lucrătorii erau stabili. Spre exemplu, Adamus Venczel care a condus construirea hutei 45 a lucrat în
continuare la fabricarea sticlei în calitate de meşter în toată perioada
analizată. Mai sînt şi alţi lucrători care se găsesc prezenţi aproape în
fiecare an, ca: Gotlib Srajcenberger, Antonius Fogh, Martinus Venczel.
loannes Skapinecz, Michael Pokh, Martinus Kerber, Paulus Modli.
După numele acestor lucrători, precum şi din faptul că semnăturile lor
sint scrise cu litere gotice, putem deduce că sînt de origină germană
sau veniţi din Boemia şi aşezaţi aici, fără însă să rezulte modul în
care au fost angajaţi şi locul de unde au venit.
Lucrătorii sticlari erau plătiţi în funcţie de producţia realizată, cum
se obişnuia şi în altă parte 46 • Ei primeau în bani a treia parte din valoarea producţiei realizată de fiecare în parte. In felul acesta salariul
Na foarte variat de la un lucrător la altul. Sînt lucrători care primeau
numai 10 Rfl. pe an, dar sînt menţionate salarii şi de 96 Rfl. anual.
Dacă luăm însă media unui an, un lucrător sticlar realiza un venit
de 43 Rfl., numai din suflarea sticlei.
44
Fii. Arh. Stat. Oradea, Fond. Episcopia rom. cal. Oradea, Seria econ. Manufacturi, Socotelile hulei, anul 1742.
46 Ibidem, anul 1742, poz. 1.
46 Idem, Contractul de angajare al meşterului.
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Calefactorii şi topitorul erau retribuiţi după timpul de lucru efectuat. Astfel, calcfactorii săptămînal primeau cite un Rfl. 47 , ca şi la
huta din Carei 48 , iar topitorul 1 Rfl. şi 25 cr. 49
La retribuţia în bani se mai adăuga şi un venit în natură la toate
categoriile de lucrători enumeraţi mai sus, care consta din griu, lemne
de foc, iar în prima perioadă şi porci.
Pe lîngă muncile care se executau în procesul de fabricaţie a sticlei mai erau o serie de alte munci, auxiliare care de asemenea au fost
plătite. Astfel. fierberea şi calcinarea potasei au fost efectuate de că
tre lucrători anume specializaţi, fiind plătiţi în bani, după cantitatea
de potasă obţinută. Lucrătorul care fierbea potasa era plătit cu 45 cr.
pentru o majă, iar cel care o calcina cu 6 cr. 50 •
Pentru ambalarea articolelor de sticlă s-a folosit munca femeilor,
acestea fiind plătite săptămînal cu un Rfl.
Pe lingă participarea la procesul de fabricarea sticlei, lucrătorii
sticlari mai efectuau şi munci ocazionale ca: repararea sau refacerea
cuptoarelor, confecţionarea oalelor de topit şi răcit, precum şi a formelor în care se sufla sticla 51 • Pentru aceste munci erau plătiţi aparte.
Astfel, confecţionarea unei oale de topit se plătea cu 15 cr., iar a unei
oale de răcit cu 7 cr. 52 •
Hula încă de la început, se afla sub directă administrare a provizorului din Beliu, fapt precizat şi în instrucţiunile date acestuia la 20
ianuarie 174553,
In primul rînd avea obligaţia, să se îngrijească de întreţinerea şi
repararea clădirilor. Apoi să se îngrijească din timp de procurarea
lemnelor, salpetrului, arsenului, pietrei de cvarţ, precum şi de forme
şi diferite instrumente, pentru ca producţia să nu stagneze. 1n ce priveşte desfacerea produselor, era obligat să o organizeze în aşa fel
încît „să fie asigurate toate cheltuielile hutei şi pe lîngă acestea să
aducă şi beneficii" (art. 29).

...
In primii ani, provizorul ţinea personal şi evidenţa producţiei, dar
întrucît nu putea să fie mereu prezent la hută, fiind ocupat şi cu alte
însărcinări, la mijlocul anului 1743 a fost numit un scrib subordonat
·provizorului, care era obligat ca săptămînal să dea relaţii asupra mersului producţiei şi să elibereze materialele necesare, dar nu în canti"7
"8

r,n
r,o
51
52
,~1

M

Idem, Socotelile hulei anul 1744, poz. 38.
Idem, dosar 87, poz. 2.
Idem, Socotelile hulei, anul 1744, poz. 37.
Ibidem, anul 1745, poz. 30 şi 31.
Idem, dosar 87, pag. 5-6.
Idem, Socotelile hulei, anul 1745, poz. 35 şi 36.
Idem, dosar 87, pag. 9-10.
Ibidem, pag. 6---7.
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tăţi mari „ca nu cumva să fie sustrase sau vîndutc de cătrP lucrători'.
Mai avea obligaţia să se îngrijească de menţinPrca disciplinPi astfc,t
ca „neînţelegerile dintre lucrători să nu cauzeze vreo pagubă". Scribul nu avea dreptul să efectueze plăţi din venitul realizat din ,. înzarea sticlei, ci era obligat să depună banii în casa provizorală·;•_
La puţin timp după construirea manufacturii, exploatarea iobagilor
a devenit insuportabilă, datorită faptului că pe lîngă o seric de alte
obligaţii faţă de stăpîn, au fost constrînşi la efectuarea în cadrul hutPi
a celor mai grele munci, fără nici o plată. Acesta a fost motivul hotă
ritor pentru care s-au alăturat mişcării antifeudale a ţărănimii. din
districtele Beiuş şi Vaşcău, la mijlocul secolului al XVIII-lea şi au
refuzat efectuarea muncilor la care au fost impuşi.
In timpul acestor frămîntări a fost incendiată şi huta 55 • Deşi în documentele existente nu se menţionează că incendiul a fost provocat
în mod intenţionat de către iobagi, avîndu-se în vedere însă ameninţările făcute de către aceştia în sensul că vor incendia întreg districtul şi vor părăsi locul în caz că vor fi obligaţi la reconstruirea hutei 56 ,
precum şi faptul că şi lucrătorii plătiţi ai hulei au fost ameninţaţi de
către aceştia fiind totodată nevoiţi să se mute în localitatea Beliu, deasemenea şi faptul că însuşi calefactorii de serviciu au părăsit huta în
timpul izbucnirii incendiului 57 , dovedeşte că autorii incendiului nu au
putut fi alţii de cit iobagii răsculaţi.
Din documentele existente rezultă însă, că în urma incendiului provocat pierderile au fost foarte mari. Numai sticla care s-a distrus cu
această ocazie a fost evaluată la 894 Efl. şi 28 cr. 58 • Au fost distruse
şi majoritatea clădirilor. In anul 1751 se reconstruieşte din temelii clă
direa principală, depozitul, clădirea unde se prepara potasa 59 , precum
şi cuptoarele 60 •

•
Din cele expuse mai sus se desprinde, că în prima jumătate a secolului al XVI Ii-lea manufactura de sticlă din Beliu, era o manufactură
de tip feudal, cu caracter mixt, bazată pe munca iobăgească, căreia i
s-au adăugat elemente capitaliste. Munca auxiliară şi nespecializată a
fost efectuată de către iobagii domeniului episcopiei, în contul obli9atiilor urbariale, iar munca de specialitate de maiştrii şi lucrătorii plă
tiţi în bani şi în natură.
5!', Surdu Bujor: Contributii la problema naşterii manufacturilor din Transilvinia
in sec. al XVIII-iea. Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, 1964,VII, pag. 218.
so Balăzs Eva, op. cit. pag. 330.
57 Balăzs Eva, op. cil. pag. 330.
68
Fii. Arh. Stat. Oradea, Fond Episcopia rom. cal. Oradea, Seria economice,
Manufacturi, Socotelile hutei, anul 1751, poz. 110.
r,9 Ibidem, anul 1751, poz. 129.
00
Ibidem, anul 1751, poz. 53.
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Materia primă necesară fabricării sticlei a fost asigurată din sursl'
interne ale domeniului şi numai materialele chimice necesare proc<'sului de fabricaţie au fost cumpărate din alte părţi.
Din producţia de sticlă s-au asi~Jurat în primul rînd nevoile proprii
ale domeniului, cu toate acestea însă cca mai marc parte a fost vîndută, antrenîndu-sc în acest fel domeniul episcopiei în relaţiile marfă
bani.
Evoluţia de la relaţiile de producţie feudale la cde capitaliste se•
va putea urmări prin studierea activităţii acestei sticlării în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi în secolul următor.
Documentele inedite studiate pun în lumină procesul de fabricaţie
a sticlei, modul de aprovizionare cu materiale şi de desfacere a produselor, utilizarea şi plata muncii la această manufactură în prima jumătate a secolului al XVIII-lca şi clarifică anumite probleme legat<·
de istoria comitalului Bihor. Manufactura apare atestată documentar
în anul 1741, contrar celor afirmate de literatura de specialitate care
o aşează în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. De asemenea evidenţiază şi cauzele mişcării antifeudale din districtul Beliu la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Huta şi-a continuat activitatea pînă în primele decenii ale secolului al XX-lea.
Anii trecuţi s-a iniţiat construirea la Beliu a unei moderne fabrici
de sticlă, care va valorifica materia primă a ţinutului şi va asigura
ridicarea bunăstării materiale a urmaşilor acelora, care cu peste două
secole înainte s-au ridicat pentru o viaţă mai bună.

LA MANUF ACTURE DE VERRE DE BRIU
DANS LA PREMIERE MOITU: DU XVIII-e SIECLE
Resume

Les documenls des archives sur lesquels repase cc lravail donnenl la fondation
el le dPveloppcmenl de la manufaclure de verre de Beliu dans la premiere moitic
du XVIIl-e siecle: Ies bâlimenls, l'equipemenl, Ies malieres premieres et le procesms lechnologique, Ies lravailleurs el la retribution, la production de la verrerie
el la venle.
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TABELUP

sortimentelor din sticlă scobită
1742-1750, la manufactura de
formează

Nr.

~
o

obişnuită

şi
din cristal fabricate in perioada
din Deliu, cu Indicarea cantităţilor care
un schok şi a preţurilor.

sticlă

I

I

Preţul

Nr.
Nr.
Felul
sortimentului
h k /--~--OBS.
______________
b_u_c·---=-_s_c_o---=-_Rfl_.--'__
cr_.-,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2

I

1

s

4,

o

li

Pahare

1. Pocula majora tridenaria

Harmincas messzelyest

pohăr

2. Pocula majora quadragenaria
Negyvenes messzelyes pohăr

30

1

1

30

40

1

1

30

50

1

1

30

60

1

1

30

30

1

1

30

1

40

3. Pocula majora quinquagenaria

Otvenes messzelyes

pohăr

4. Pocula majora sexagenaria
5.

6.
7.
8.

9.

-

Hatvanas messzelyes pohăr
Pocula scissa
Talpas metszett pohăr
Pocula majora sdssa cum
superfine
Pocula majora scissa
Nagy fedeles metszett pohăr
Focula minora pro rosolis
Rozsolisos pohăr
Pocula pro absynthrio
Ormcisnek val6 pohăr

2
2

51

12

4

12

3

Două pahare constituiau
mai mult de un schok
nu s-au găsit date pt.
calcularea schokului

• Acest tabel s-a fntocmlt pe baza actelor anexate la socotelile hutel,
de vlnzare de stlclA din 01'8dea.
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Anexă

o

\

Butelii

(sticlă

I

2

1

3

4,

5

(continuare)
o

pentru lichide)

10. Lagena 1 justarurn 2
ltzes palack
11. Lagena 1 I/12 justarurn
- Maste! itzes palack
12. Lagena 2 justarurn
- Ket itzes palack
13. Lagena 3 justarurn
Ha.rom itzes palack
14. Lagena 4 justarumNegy itzes palack

30

10

1

12

1

1

30

8

1

1

30

6

1

1

30

4

1

1

30

30

1

1

30

Carafe

15. 16. 17. -

Car afine cristallea
Kristaly kancs6
Scissa carafina rneliofr;
sortis
Caramina pro absynthio
i.irmosnek val6 kancs6

48

4

nu s-au găsit date
pentru calcul

Amfore

18. Amphora ex cristallo
quadragenaria

40

16

Candelabre

19. Vitra ad candelabra

4

1

1

30

1

1

30

Sfeşnice

20. Gyertyatart6nak val6 iiveg

Borcane

21. Vitra ordinaria pro lutario
kiilombfele zold uvegek (czuk
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2

packerjaban fozcitt gyiimolcsI
vaio iiveg)

Baloane de

5

1

00

1

1

00

3

3

00

o

sticlă

(sticlă

Capacitatea de 20 ilze
(aproximativ 161.)

pt. lichide)

23. Butellya
- butelia
Sticlă

4

20

22. Vitra magna ordinaria sau
fascones (lagenas)
- Zold nagy palack (20 ilzes)

Butelii

a

(continuare)

100

pentru orologii

24. Vitrella pro horologiyjs

8

nu s-au găsit date
pentru calcul

Călimare

25. Atramentaria

idem

Ventuze
26. Curcubitulas pro scarification
- Borbely kopoly
I) messzely- cca 400 ml.

2) justa-itze=2 messzely-cca 800 ml.
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MOISE SORA NOAC MAI

UN CĂRTURAR TRANSILVĂNEAN
CUNOSCUT

PUŢIN

DE
VIOREL FAUR

Alături de personalităţile cunoscute ale culturii românilor transilvăneni din veacul trecut este imperios necesar să aşezăm acele figuri de cărturari care au străduit într-un quasi-anonimat pentru idealul comun al unităţii şi emancipării de sub dominaţia străină. Evident,

printr-o raportare adecvată la adevăr, fiind dăunătoare apologia gracare naşte incertitudini şi incomodează formularea unei cit mai
{.'Xacte judecăţi de valoare asupra contribuţiei aduse de aceştia la
crearea unui climat propice emulaţiei, ca şi în ce priveşte difuzarea
într-un mediu receptiv a ideilor care frămîntau populaţia românească.
Acestora li se asociază, fără îndoială, cărturarul Moise Sora Noac,
despre care s-a scris prea puţin şi cu referire specială la activitatea sa
literară. Cea mai avizată apreciere asupra activităţii sale o formulează
George Em. Marica în studiul monografic despre „Foaia pentru minte,
inimă şi literatură", situîndu-1 în epocă şi semnalîndu-i diversitatea
preocupărilor, care ar fi mărturisit tendinţe enciclopedice, desigur la
un nivel modest însă specifice intelectualilor de-atunci, care „erau
solicitaţi pretutindeni", pentru că „trebuiau multe urnite" 1 • Se constituiau, atunci, începuturile unor activităţi culturale în diferite domenii, fiind atît de utili pentru aceasta intelectualii cu vocaţie de animatori, care să difuzeze cultura în cele mai obscure aşezări. Moise
Sora Noac poate fi considerat ca ilustrativ pentru o asemenea etapă
istorică, de deschidere a unor perspective noi, prin consumarea unor
mari eforturi umane.
Din datele biografice reconstituite de dr. Marki Sandor 2 rezultă că
Moise Sora Noac a urmat cursurile Seminarului unit din Oradea, functuită,

1
George E m. Marica, foaie pentru minie, inimă şi literatură. Bibliografic
c.na/ilicd, cu un studiu introductiv, Editura. pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 30.
1. Mark i Sando r, Bihari roman irok, Nagyvara.d, 1881, p. 28.
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ţionînd iniţial în Auşeu, locul de origine al fraţilor Roman (Alexandru
şi Iosif, acesta din urmă activînd întreaga-i viaţă în Bihor), apoi în
Oradea şi Fiziş, după care este numit notar al districtului Ardusat clin

comitatul Satu Mare 3• S-a format în spiritul ideilor epocii luminilor.
care se impusese şi în viaţa culturală a oraşului Oradea, prin stră
daniile episcopului Samuil Vulcan, gazda binevoitoare a lui Gheorghe~
Şincai şi sprijinitorul lui Petru Maior. De aceea, se constată încă de
la cele clintii manifestări ale sale un interes sporit faţă de istorie, care
- prin cărţile corifeilor şi manuscrisele rămase de Ia aceştia în posesiunea cărturarului Vulcan - furniza argumentele necesare susţinerii
cauzei unei populaţii neîndreptăţite şi fără acces la viaţa politică. Afirmaţia noastră nu este o simplă consideraţie teoretică, neîntemeiată pt~
un argument documentar. Aducem în sprijinul Pi un citat dintr-o scrisoare a lui M. S. Noac către George Bariţiu, cu care a întreţinut un
strîns şi eficient contact, colaborînd de fapt la „foile" acestuia. ,,începutul nostru - reflectează el, pe urmele lui Petru Maior - a fi din
Romani quei vestiţi mult laudatul Maior ne-au aretat, şi clupo iei alli
cu dovede nemai invinse", astfel că există un răspuns avizat dat acelora care încearcă să arunce umbre asupra originii poporului român.
Nu înseamnă însă că trebuie să se rezume la ceea ce au făcut înaintaşii,
ci este de datoria sa să cultive adevărurile referitoare la nobila origine a poporului român. A găsit şi o modalitate. Aceea de a alcătui
o „lstorintia despre inceputul Romanilor", compusă din trei părţi, folosind în acest scop texte din autorii latini „Livie, Eutropie, Fioru, Suetonie şi Minuto!", pe care Ie-a studiat atîta cît i-au permis „starile
(d)imprejur" 4 • Capitolele acesteia au fost: I. cucerirea Troiei; II. fondarea Romei; III. consolidarea puterii romanilor sub cei şapte regi. A
adăugat şi o prezentare a similitudinilor limbii române şi italiene, fiind
depistate „1 200 cuvinte" asemănătoare, ceea ce demonstra apropierea
dintre ele. M. S. Noac intenţionase a-şi tipări manuscrisul la Buda,
însă neavînd „mod de a plati" editarea, se adresează lui George Bariţiu, solicitîndu-i sprijinul în această direcţie. Renunţă în favorul
,,Foii pentru minte" şi „Gazetei de Transilvania" - la orice beneficii,
mulţumindu-se cu cîteva exemplare 5 • Propunerea n-a putut fi primiti'i
de Bariţiu, care nu dispunea nici el de mijloace materiale, în eventualitatea unui risc financiar. Prin urmare, lucrarea istorică - pe care
n-am reuşit să o descoperim în vreo arhivă şi, deci, nu o putem analiza
sub raportul valorii conţinutului - a lui M. S. Noac, redactată la finele deceniului trei al veacului al XIX-iea, a fost - îndeosebi prin
concepţia autorului un product caracteristic al epocii luminilor, important prin intermedierea accesului la marii istorici latini.
3
V as i Ie V art o I om ei, Mdrturii culturale bihorene, Editura ziarului „Tribuna Ardealului", 1944, p. 102-103
,. Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Ms. rom. 1000, fila 1.
Scrisoarea este datată: 24 octombrie/5 noiembrie 1839.

5

Ibidem.
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Cultura clasică a lui M. S. Noac este evidentă şi în preocupările
sale literare, el publicînd atît creaţii originale, fără nici o valoare estetică, precum şi traduceri din poeţii antichităţii romane, care s-au
bucurat de o mai bună primire din partea aceluiaşi redactor al foilor
transilvănene. In 1839 apare deja, sub semnătura sa, o transpunere
din latină a elegiei a şasea din „Tristele" lui Ovidiu 6 • Neîndoielnic,
M. S. Noac urma pilda lui Demetriu Meciu, care se încumetase să traducă, printre primii în această parte a ţării, versuri din „Ars amandi" 7
a lui Ovidiu. Se pare că Noac deţine prioritatea în ce priveşte traducerea operei lui Virgiliu 8 • În 22 iunie 1845 se întorcea din „calatoria în lucrul virgilian facula pone la Viena" 9 (subl. ns.), după ce-i trimisese, în februarie, lui Bariţiu, probabil spre publicare, o mostră din
traducerile făcute pînă atunci. Este vorba de „Ecloga a II-a" din „Eneida" lui Virgiliu, din care s-a păstrat textul respectiv. Oferim, spre
edificare, o strofă: .
„Koridon păstor de mult pe Alexie îl amasă
Cel formos, şi drag la Domn, speranţă nu-i mai rămasă
Numai intră fagi înalţi cu vîrvuri de frunze dese
Venind, cîntă cu amar, vorbe mai ne înţelese" 10 •
M. S. Noac menţionează că va accepta „orice observare" de la
„literaţi(i) Naţiei", desigur pentru corijarea formală a versurilor, pe
care ar fi dorit să le tipărească, bineînţeles dacă se afla vreun mecenate''· Făcea apel în acest sens la Bariţiu, care avea posibilitatea de
a da publicităţii faptul. O nouă experienţă a lui M. S. Noac care n-a
ajuns la finalitatea scontată. In ianuarie 1851 era înserată în „Foaia
pentru minte" o notiţă despre „Manuscrise(le) româneşti cu litere
avitice" (latine) primite de la acesta de către redactor. Chiar la început figurează „Opurile lui Virgiliu, traduse în versuri albe, cu stilu
poeticu de Moise Sora Noacu" 12 • Nici după 16 ani de la moartea sa,
traducerea nu apăruse într-un volum separat, ceea ce-l determină pc
Ioan Buteanu, care avea în posesie manuscrisul, să-l roage pe Bariţiu
ca să-l publice în „cutareva foia romana" 13 • Reţinem un paragraf din
G

7

„Foae pentru Minte, Anima shi Literatura", 1839, nr. 17 (24aprilie), p. 135-136.
Manuscrisul se află în fondurile Bibliotecii Academiei R.S.R., filiala Cluj,

provenit fiind din vechea Bibliotecă a Episcopiei greco-catolice din Oradea. O curiozitate: a fost scris în oglindă, pentru a nu fi la îndemîna oricui posibilitatea descifrării lui.
8
Profesorul beiuşean Ioan Buteanu, ajuns şi director al gimnaziului superior
„Samui/ Vulcan" din localitate, afirmă într-o scrisoare către George Baritiu (din
2 octombrie 1879) - că i-a parvenit „antaia traducere a opuriloru lui Virgiliu", datorată lui M. S. Noac (Biblioteca Academiei R.S.R., Ms. rom. 1008, fila 339).
0 Biblioteca Academiei R.S.R., Ms. rom. 1000, fila 4. Scrisoarea din 2 iulie 1845
către George Bariţiu.
10 Ibidem, fila 16.
11 Ibidem, fila 17.
12 „Foaie penim minie, inimă şi literatură", 1851, nr. 4, p. 31-32.
13 Biblioteca Academiei R.S.R., Ms. rom. 1008, filele 339-340.
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corespondenţa ce însoţea manuscrisul, fiindcă el certifică existenţa
unor contacte culturale cu românii de dincolo de munţi: .,Vitregitatea templului nu permise, ca fruptulu laborei sale - pote de decenii
- se lu depuna pre altariulu multu iubitei sale natiuni; - unu fruptu,
care ca unicu in fielulu seu merita şi merită şi adi tota atentiunea ~i
apretiarea dein partea Românului, şi pentru care la tempulu seu s'a fostu
promisu dein Bucuresci 100 de galbeni" 14 (subl. ns.). Iată o informaţie,
cu adevărat, surprinzătoare şi a cărei exactitate n-o putem verifica.
lnclinăm să o acceptăm ca valabilă, deoarece nu este singura mărtu
rie - în cazul lui M. S. Noac - a legăturilor acestuia cu Moldova
~i Ţara Românească. în 1843, M. S. Noac reuşeşte să tipărească o
,.Carte de rugăciuni" - despre care Alexandru Gavra publică o laudativă „lnştiinţare literară" în „Foaia pentru minte" 15 cu o dedicaţie (pe 200 de exemplare) pentru mitropolitul Moldovei, Meletie.
A şi expediat pe adresa acestuia exemplarele menţionate dar care au
fost „reţinute la Hermanstadt de Franz Schochterus" 16 • Interesant estP
însă motivul pentru care Noac dedică sus-zisa carte tocmai mitropolitului ieşean. ln momentul cînd se instalase mitropolitul Melctie - îi
povesteşte el lui Bariţiu (din Oradea, la 2 martie 1846) - , Noac se
afla „intr'o Societate mare, în quare era vorba şi despre cultura Jimbei nostre in principate; noi toţi fiind invinşi despre aquea che in principate ... cultivarc(a) limbei s'ar mana cu quelu mai mare zelu, et quidem în parte literelor avitice" 17 • La consiliul mai multora, Noac se
decide să trimită nu numai şcolilor militare a regimentelor româneşti
cartea respectivă, ci şi mitropolitului - cu ocazia „inthronării sale"-,
pentru ca şi în acest fel să „se arete zelu nostru (al transilvănenilor
- n.a.) catra literele avitice şi se se latiasca cetîre( a) acelora şi la
iraţi(i) Moldoveni ... " 18 • Deci, o pledoarie implicită pentru introducerea alfabetului latin în locul celui chirilic. De altfel, M. S. Noac estP
unul din colaboratorii foilor lui Bariţiu ce scrie aproape exclusiv cu
aceste caractere, care au substituit lent şi sigur pe cele chirilice, socotite „ruginite" şi neconcordante cu limba poporului român, a cărei
descendenţă latină era adesea invocată ca argumentul cel mai peremptoriu. Prin urmare, Noac trebuie inclus acelor intelectuali de provincie care au militat pentru scoaterea din uz, în toate cele trei ţări române, a literelor chirilice, care nu mai corespundeau tendinţelor de
restituire a momentelor şi fenomenelor unui trecut punctat de fapte
1"

zări

Ibidem.

i:, Anul 1843, nr. 29 (19 iulie), p. 230-231. Alexandru Gavra face cîteva preci-

notabile: cartea tipărită la Buda de Noac nu este „întoarsă de pre alte limbi,

ci adeviiral originală", fiind „lntelepteşte lucrată şi pentru aceea tuturor românilor
1ecomand?bilă". El
ros va primi", fără

atrage atenţia celor interesati din principatele române că „bucua pretinde - deci - nici o răspldtă orice comenzi de la ei.
10 Biblioteca Academiei R.S.R., Ms. rom. 1000, fila 3.
17 Ibidem, fila 6.
te Ibidem.
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memorabile, adevărate repere în devenirea, nu lipsită de dificultăţi, a
poporului român. M. S. Noac citea şi răspîndea „Curierul de ambele
sexe" în părţile sătmărene, după cum reiese din propria-i scrisoare din
26 februarie 1874, în care îl înştiinţa pe Bariţiu că a primit „unu paquettu" cu „patru exemplare" din acesta, pentru a le da „la locul lor'',
adică la abonaţi 19 • Cu cîţiva ani mai tîrziu, îi adresa aceluiaşi rugă
mintea de a-i procura „Magazinul istoric a d. Laurcanu, precum şi Istorja Romanilor" 20 • Se atestă, în acest fel, aspecte ale unităţii noastre
culturale, care merită a fi relevate.
Trăind în mediul rural, Noac este ca şi D. Meciu, a cărui „Poemă
a munţilor Beiuşului" (scrisă în 1816) a rămas spre tipărire, problemă
rezolvată abia după 1848, cînd a fost inclusă în „Diorile Bihoruhzi",
almanahul literar al „lepturiştilor" orădeni
receptiv la sensurile
adînci ale creaţiei populare. El face parte dintre culegătorii de folclor, pe care s-a străduit să-l reţină nealterat. Am descoperit un asemenea product popular, ,,împărtăşit" de Noac lui Bariţiu, tocmai pentru a-l da publicităţii. Este intitulat „Hori di pă Someş" 21 , din care
redăm mai jos două strofe:

cuc
cuc, cuc, cuc, cuc, cuc,
D'am un drăguţ tinerel, cuc
Mă tem c'a merge şi iel, cuc, ...

„Venit-au carte

crăiască,

Nemeşi s'arăduiască,

Domne maică/ Ce /'aş face?
mie de tot îmi place.
Face-l'aş un măr gulii,
Pune-l'aş la căpătîi,
Da mă tem c'a putrezi
Şi pria rău mi'oi bărnzi" 22 •
Că

Cititor asiduu şi constant al publicaţiilor lui Bariţiu - avea, de altfel, colecţia aproape completă 23 din „Foaie pentru minte" şi „Gazeta
de Transilvania" pe anii 1839-1851 (îi lipseau doar cîte un număr din
fic,care) - , M. S. Noac a fost, totodată, un fervent susţinător al lui
Bari ţiu în cc priveşte cîtşigarca de „prenumeranţi" pentru accste_,a, în
nord-vestul ţării. El a deţinut „onorea de colectant" pînă la finele
. rn Ibidem, fila 13.
sll_va~ia a publicat!ei
(131b!Joteca Academiei
20
Ibidem, fila 24.
21
Idem, Ms. rom.
22

1

2.

Noac i Ic ceruse lui Barit, care intermedia difuzarea în Tranromâneşti, încă din 12 deccmbire 1846, achilînd preţul lor
R.S.R., Ms. rom. 1000, fila 9).
Se referă la „Istoria românilor" de August Treboniu Laurian.
987, fila 46.

Ibidem.
Idem, Ms. rum. 1000, fila 24.
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anului 1846, cînd aceasta este încredinţată de Bariţiu lui Ioan :t-.,1unt0anu, o altă figură a vieţii culturale transilvănene. Luînd act de „901nica sa degradare" din postura amintită, M. S. Noac se simte dator a-l
prcn•ni pc Bariţiu că el a lucrat ireproşabil pentru asigurarea abonatilor necesari şi nu înţelege care a fost raţiunea substituirii sale. Iată
roărturisirea cc i-o face lui Bariţiu şi care conţine informaţii de neignorat: ,,Sciind chc eu atât pentru cunoscere Gazcttei quot şi pentru
îndemnare la prenumerare pentru densa, şi la cărţile intrinsa faimate 21
şi publicate n-am crutiat ostcnela, da nique spese, strabatut'am partilc
Szatmarului de anche şi Maramureşul pone la Szigeth, acolo nu audise
de faima Gazettei pono nu le-am scos(-o) din buzunariu şi le-am aretat-o (precum şi la Baia Mare), qui daca au picat sementia intra maracini seu pe petra quine e de vină?" 25 • Buna lui credinţă nu merita,
fireşte, a fi pusă la îndoială. El rămîne totuşi acelaşi pasionat lector
al „Gazetei de Transilvania". Datorită unei împrejurări tragice, M. S.
Noac n-a putut parcurge, în mod curent, publicaţia respectivă, de la
18 octombrie 1848 şi pînă în februarie 1850. O reală satisfacţie i-a
produs - declară el - reprimirea „Gazetei": ,,Dioa de eri (să fie 19
februarie? - n.a.) îmi va fi scrbatore naciunala, ... qua dioa in quare
cu mare dor şi arsa sete oftata Gazeta îmi veni la mana, crede-me che
cu lacrimi de bucurie am cetit-o, ... , nu mi-ar fi nici o avuţie a lumei
queştigat atata bucurie, quot Foitiele naciunale .. . " 26 (subl. ns.). Prin
mijlocirea acestui caz, ne putem da mai bine seama ce au însemnat
pentru intelectualitatea satelor româneşti din Transilvania foile lui
Bariţiu, a căror zilnică lectură era hrana lor spirituală şi mijlocul de
informare despre întîmplările cotidiene.
în această perioadă din activitatea sa, care anticipează anul revoluţionar 1848, M. S. Noac se afirmă ca un om de cultură cu preocupări multiple dintre care unele au rămas în anonimat - , fără a se
releva însă, în mod convingător, în vreun domeniu cultural. George
Bariţiu l-a apreciat, desigur, folosindu-se de serviciile sale, avînd toată
încrederea în priceperea şi promptitudinea sa. Moise Sora Noac face
parte din pleiada de modeşti cărturari provinciali, deveniţi colaboratori interesanţi ai foilor braşovene şi care au contribuit la extinderea
culturii în aşezările cele mai îndepărtate, ca nişte adevăraţi lumină
tori ai satelor. Prin consecvenţă şi tenacitate, M. S. Noac ilustrează
tipul de animator cultural local, întîlnit mai frecvent în a doua jumă
tate a veacului al XIX-lea, cînd fenomenul cultural capătă o mai largă
cuprindere socială.
2~ Spre pildă, la 4 mai 1845 confirmă pnmJTea a 17 exemplare din „Macrobiotica~
lui Pavel Vasici, pe care le-a expediat solicitanţilor (Biblioteca Academiei R.S.R.,
Ms. rom. 1000, fila 3).
25 Biblioteca Academiei R.S.R, Ms. rom. 1000, fila 11.
20 Ibidem, fila 22.
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MOISE SORA NOAC EIN WENIG BEKANNT
SIEBENBURGISCH GELEHRTE

-

Zusammenfassung -

Der Verfasser der Arbeit, wiederherstellt die Tatigkeit des Gelehrte Mois~
Sora Noac, die Tatigkeit, die in die vorausgehende Jahrzehnten dem Jahrc 1848
entfalt sich.
Der Verfasser verwert die Auskunfte aus den unbekannten Dokumenten oder
aus den Artikel der rumanische Presse aus Siebenburgen. Er demonstriert, an die
Grundlage den vielen Unsprungen, dass Moise Sora Noac hat sich fur kulturelle
1-Iochhebung der rumanische Bevolkerung aus dem Osterreich beschaftigt.

16 - Cr!sla
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

ÎNFIINŢAREA

INSTITUTULUI DE CREDIT
„ALBINA" DIN SIBIU

ŞI

ECONOMII

DE
MIHAI DRECIN

După înfrîngerea revoluţiei române de la 1848-1849 în Transilvania, stăpînirea habsburgică va instaura în toate teritoriile sale un
regim absolutist, de reacţiune. El era menit a consolida unitatea imperiului şi stăpînirea habsburgilor, după grele lovituri primite.
Deceniul de guvernare absolutistă a dovedit însă că, nici prin mă
suri ele mînă forte, Viena nu poate stăpîni situaţia internă şi, cu atît
mai mult, a preîntîmpina eşecurile diplomatico-militare pe plan extern. Noul „regim liberal", un veritabil " ... amestec hibrid de principii învechite feudale şi reforme moderate burgheze" 1, se dorea, în
viziunea oamenilor politici habsburgi, o soluţie de moment pentru frînarea procesului de dezmembrare a imperiului, care deja începuse.
Insuccesele militare din timpul războiului cu Prusia şi Italia, gră
besc acţiunile Austriei pe linia reorganizării imperiului care se dovedea în continuare vulnerabil şi şubred în ciuda transformărilor la care
a fost supus după 1860. Dualismul austro-ungar din 1867 a reprezentat
o alianţă între burghezo-moşierimea austriacă cu moşierimea şi burghezia maghiară, cea mai puternică clasă dominantă din rîndurile naţionalităţilor din Imperiu.
ln urma dualismului austro-ungar, alături de celelalte naţionalită~i
din imperiu, românii transilvăneni vor fi puternic loviţi în interesele
lor sociale, economice, politice şi culturale. Vor şti însă să se adapteze
noilor realităţi, organizîndu-şi întreaga viaţă de aşa manieră încît, încet dar sigur, să-şi întărească forţele economice, chezăşie a succesului
pc linie culturală, politică şi naţională. 1n cadrul acestor strădanii, înfiinţarea Băncii „Albina" din Sibiu, cu capital pur românesc, a constituit un mare succes. ln următoarele decenii, ea se va dovedi, alături
de biserica română de ambe confesiuni şi de „Asociaţia transilvană
1

Din istoria Transilvan/ei, Ed. Acad. R.P.R., 1963, ed. II, vol. II, p. 136.
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pentru literatura română şi cultura poporului român" (Astra), component de bază, sincer şi constant sprijinitor al luptei românilor transilYăneni pentru realizarea desăvîrşirii unităţii noastre naţionale.

O caracteristică a societăţii românecşti transilvănene de după 1848
este continua sa dezvoltare, fără stagnări sau regresiuni, chiar dacă.
ritmul acestui proces este mai lent, mai anevoios ca în cazul celorlalte
naţionalităţi din Transilvania. Burghezia şi ţărănimea română se întăresc şi consolidează 2 • Interese comune, mai ales pe linie naţională
şi numai parţial pe linie socială, în primul rînd dorinţa de afirmare
pc toate planurile vieţii, le fac să opună regimurilor asupritoare, habsburg şi austro-ungar, un permanent dinamism, o permanentă luptă.
Burghezia va depune strădanii pentru ridicarea poporului deoarece·
era conştientă că numai cu ajutorul lui se va putea impune. :--.Jumărul
şi puterea ei economică era încă modestă, în ciuda procesului continuu de dezvoltare şi consolidare, astfel încît ea putea să-şi atingă
telurile numai în calitate de reprezentant al întregii naţiuni române ridicată la un nivel social-economic şi cultural care să-i asigure forţa
independenţei economice, garanţie a unei independenţe politice.
Din sinul burgheziei române se desprinde intelectualitatea ca purtătoare de cuvînt a întregii naţiuni române. Nici intelectualitatea nu
era omogenă. Cuprindea: funcţionărime, liber-profesionişti, preoţi şi
un grup restrîns de ofiţeri. Pînă în 1867 numărul funcţionarilor români, capabili să ocupe funcţii publice şi de conducere, creşte foarte
mult comparativ cu perioada de dinainte de 1848 3 • Printre ei găsim tot
mai mulţi care activează într-o serie de institute de credit sau de asigurări săseşti sau maghiare. Marea majoritate s-au recrutat din rîndurile negustorilor sau erau veritabili autodidacţi. Ei vor forma acel
grup de luptători naţionali, care vor lansa lozinca potrivită căreia in
viitor lupta pentru drepturi naţionale se va desfăşura mai întîi pe tărîm
economic şi cultural. Din această pătură funcţionărească de bancă, cu
temeinice cunoştinţe financiare, se vor recruta primii conducători.
funcţionari şi parte din bărbaţii de încredere ai Băncii „Albina" 4 •
I. Kovacs, Formarea proprietă/ii burgheze Jn Transilvania după desliin/area
Jn 1848, în Studia, series Historia, fasciculus 2/1966; S. Retegan, Atitudinea burgheziei române din Transilvania laţd de dieta de la Cluj, din 1865, în
Studia, series Historia, fasciculus 2/1966; Idem, Structura social-economică a burgheziei româneşti din Transilvania Jn anii regimului liberal, în Acta M.N., 1971.
J S. Retegan, Structura social-economică ... , p. 280-281.
4 O largă şi serioasă cultură financiară au dovedit-o negustorii români braşoveni
incă din prima jum;:Hale a secolului al XIX-iea. Aceasta rezultă şi din propunerile
pe care reprezentantul lor, Ioan G. Ioan, le face în 1850 pentru redresarea Băncii
Nationale a Austriei, aproape falită. Cf. Eugen Pa v 1 e s cu, Meşteşug şi negoţ la
românii din sudul Transilvaniei (sec. XV 111-XIX), Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti,
2

iobăgiei
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Adînci transformări, cantitative şi calitative, se produc în dGmeniul comerţului şi meşteşugurilor practicate de români. Noile direcţii
şi forme de dezvoltare spre care se tindea în cadrul lor, necesitau din
plin sprijinul unui sistem de credit românesc. In acest sens sînt caracteristice realităţile din sudul Transilvaniei, putîndu-le generaliza, ca
tendinţe, şi pentru restul teritoriului transilvan.
Ştergerea iobăgiei, înlăturarea treptată a regimului economic corporatist care a permis o libertate economico-comercială şi industrială
spărgînd monopolul politic al nobilimii maghiare şi al patriciatului
săsesc influenţează pozitiv asupra comerţului, meşteşugurilor şi
industriei incipiente româneşti. Pînă în 1870 majorităţi relative româneşti dobîndesc noi oraşe:
Alba Iulia, Orăştie, Făgăraş, Hunedoara,
Haţeg, Ocna-Sibiului, sau opide ca: Blaj, Năsăud, Zlatna, Rodna, Răşi
nari, Orlat. Dacă la început orăşenii români sînt de condiţie modestă,
treptat din rîndur.ile lor se vor ridica tot mai mulţi meseriaşi, mici
comercianţi, intelectuali5.
,,Gremiul român de comerţ levantin", cunoscuta organizaţie negustorească din Braşov specializată în comerţul de tranzit, după ce pînă
la 1850 este într-o continuă dezvoltare, intră în decădere dispărînc~
pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea sub presiunea comerţului capitalist bazat pe libera concurenţă. Căutînd să se adapteze noilor realităţi şi să se menţină, membrii „Gremiului românesc" se orientează spre
industrie. lnfiinţînd o serie de întreprinderi, au nevoie de mînă de
lucru calificată. Sprijinul dat de negustorii braşoveni la înfiinţarea
unor şcoli pentru copii şi ucenicii lor, îmbunătăţirii nivelului cultural
general al poporului nostru, viza ridicarea unei pături de meseriaşi
români care să o ajute să se transforme într-o burghezie industrială.
Pe această linie „Gremiul românesc", ,,Reuniunea femeilor români din
Braşov" creată în 1849, ,,Reuniunea sodalilor români din Sibiu" ( 1867)
şi „Asociaţia românilor braşoveni pentru sprijinirea învăţăceilor şi a
sodalilor români meseriaşi" ( 1869) - vor concentra şi administra modestele contribuţii ale românilor din respectivele localităţi, dar şi din
alte .părţi ale Transilvaniei, punîndu-le în slujba ridicării unui număr
cît mai mare de meseriaşi din rîndurile tinerilor români de la sate
şi oraşe. La început curentul către meşteşuguri este mai modest, orgap. 364-365. In cadrul societăţii ele asigurare „Transilvania" din Sibiu, la 1868--1860
apar în conducere: Ioan Hannia ca vicepreşedinte; Ioan Brotte, Iacob Bologa, David
Urs baron de Margina, ca membri în Consiliul de administraţie; Ilie Măcelariu ca
inspector general, iar Visarion Roman ca funcţionar. cf. V as i 1 e Nete a, Noi contribu/ii Ia cunoaşterea vie/ii şi ac/ivită/ii lui V isarion Roman. Corespondenta sa cu
G. Bari/iu şi 1. Hodoş, Sibiu, 1942, p. XXI, scrisoarea 33, p. 40, scrisoarea 39, p. 44
şi „Revista economică", 1945, p. 138. Filiala din Braşov a lui „Osterreichische Kre<1it-Anstall fiir Handel und Gewerbe" la 1870 avea dintre negustorii români din loco:
1 directori de scont şi 7 cenzori, cf. A l. Bă r b a t, Dezvoltarea şi decăderea ultimei
grupdri de negustori de intermediere ai Braşovului în secolul al XIX-lea, în Studii
revistă de istorie, nr. 4/1963, p. 933.
5 S. Re te g II n, Structura social-economică ... , p. 279.
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nizaţiile amintite reuşind să „aşeze" la ucenicie un număr mai însemnat de tineri abia din anul 1874. Marea lor majoritate îşi termină staqiul de ucenicie şi se reîntorc în satele lor de baştină. sau rămîn în
;,raşele unde au învăţat meseria 6 • Din aceste noi contingente de meseriaşi unii dorind să-şi deschidă ateliere proprii, vor ridica problema
cr('ditelor financiare, atît de necesare începutului de drum în orice
activitate economică.
Fondurile acumulate în afacerile comerciale nu erau întotdeauna
suficiente pentru a putea începe finanţarea unei acţiuni în domeniu I
industriei şi a asigura apoi dezvoltarea întreprinderii. Reclamau fonduri tot mai mari înseşi afacerile strict comerciale, simpla „întovără
şire" nemaifiind o garanţie pentru negustori în răzbirea greutăţilor
,. ... mai ales la plăţi strîmtorate şi tem puri grele". Aşa se explică
strădaniile „Gremiului românesc'', ale altor cercuri ale burgheziei române, pe linia înfiinţării unor institute de credit. La 1850 într-un memoriu înaintat guvernului austriac se cerea. . . ,,înfiinţarea cît mai
urgentă a unei sucursale a Băncii naţionale în Bra!;,OV, pentru uşura
rea schimbului de bani, atît pentru comercianţi cit şi pentru meseriaşi. Comerţul activ depinde în măsură foarte mare ele a ceas ta", se
spunea în acelaşi memoriu 7 • împăratul Francisc Iosif I înaintă dietei
de la Sibiu din 1863-1864 o serie de propuneri ce urmau a fi dezbă
tute înainte de a fi aplicate în practică. Între acestea se numărau şi
., ... introducerea în Transilvania a protocolelor funduare regulate şi
înfiinţarea unei bănci ipotecare". După anularea hotărîrilor dietei sibiene şi convocarea noii diete de la Cluj, promisiunile imperiale sînt
repede uitate. Stringenţa deosebită, pentru români, a cererilor de mai
sus rezultă şi din comentariul deznădăjduit al lui Visarion Roman, potrivit căruia ele ,. ... ar fi atît de dorit pentru noi ca şi pîinea de
toate zilele. Dumnezeu ştie însă de vom mai vedea noi aceasta sau
nu "8 • In dieta din Budapesta deputaţii români cer din nou, la 1866,
înfiinţarea unei bănci de credit transilvană 9 • Intr-o perioadă cînd Visarion Roman lucra din răsputeri, dar încă în secret, din motive de
tactică, la Statutele viitoarei Bănci „Albina", din rîndurile burgheziei
române braşovene se lansează un nou apel pentru înfiinţarea unei
bănci româneşti ,. ... oricît de mică" 10 •
După 1867, nemaiputînd ocupa funcţii publice, burghezia română,
dacă dorea să-şi păstreze naţionalitatea, trebuie să-şi îndrepte atenţia
spre sectoarele economic sau a profesiunilor libere. ln ultimul caz, în
6

Eugen Pa v le s cu, o.c., p. 370--421.
Victor J i n g a, Priviri retrospective critice asupra economiei transilvane.
în „Observatorul social-economic", Braşov, nr. 4-6/1944, p. 397.
8
I o an N. CI olan - Victor V. Grecu, Visarion Roman pedagog social
Ed. didactică şi pedagogică, Buc<1Teşti, 1971, p. 234.
'
Keith Hit chin s, Studii privind istoria moderne) a Transilvaniei Ed. Dacia
Cluj, 1970, p. 81.
'
'
10 Eu g e n Pa v l e s cu, o.c., p. 367.
7

°
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special, spre profesiunile de medic, inginer, dar mai ales avocat. Partea
burgheziei româneşti care s-a orientat spre industrie şi comerţ, va suferi din cauza lipsei de capital şi a politicii antiromâneşti a guvernelor
maghiare care făceau totul pentru a păstra hegemonia burgheziei
austro-ungare în aceste ramuri economice. Ca urmare, burghezia românească se va orienta în primul rînd spre sectorul agricol, şi legat de
E!l - spre înfiinţarea de institute de credit 11 •
Odată ce la 6 iunie 1848, sub presiunea maselor ţărăneşti, dieta
transilvană a proclamat emanciparea iobagilor, după înfrîngerca revoluţiei, autorităţile habsburgice nu îndrăznesc să revină asupra măsurii
de frica unor noi răbufniri revoluţionare. Căutîndu-se reglementarea cît
mai grabnică a raporturilor dintre moşieri şi ţărani, se întocmesc patentele imperiale din 2 martie 1853 pentru Banat, Crişana şi Maramureş,
şi din 21 iunie 1854 pentru Transilvania. Cu toate minusurile lor, în
special pentru Transilvania, ele dau posibilitatea dezvoltării unei proprietăţi ţărăneşti libere 12 • ,,Treptat, din masă ţărănească se ridică o
pătură cu stare, în timp ce dedesupt se înmulţeşte numărul proletarilor.
Se formează astfel nu numai chiaburimea, dar şi o nouă categorie românească pe de-a întregul burgheză, aceea a proprietarilor mijlocii de
pămînt. Se înmulţesc marii proprietari" 13 • In aceste condiţii, ţăranul
transilvănean avea nevoie de fonduri din care să-şi poată cumpăra:
unelte, animale, seminţe, pentru a-şi consolida tînăra proprietate. Proprietarul mijlociu sau marc căuta fonduri pentru a-şi putea organiza o
gospodărie modernă capitalistă, cît mai rentabilă. Fondurile băneşti necesare nu puteau fi procurate decît din două locuri: de la cămătari sau
de la institutele de credit săseşti, maghiare şi austriece.
Cămătarii cereau dobînzi mari între 5O0/o-2OO0/0 faţă de capitalul
împrumutat 14 , de cele mai multe ori pe o perioadă de timp scurtă. Altă
dată pentru un împrumut de numai 10 fl, cămătarul pretindea ţăranu
lui 500 kg cereale, sau 5 zile de lucru cu palmele şi o zi de clacă cu
mîncarea lucrătorilor, sau o dobîndă de 25 %15 • In aceste condiţii, deoarece folosea banii în investiţii greu realizabile supuse nu odată hazardului naturii, ţăranul de multe ori nu putea restitui în totalitate 5i
la termen suma împrumutată, fără a nu trebui să vîndă o parte din
puţinul său avut pe care sperase că-l va consolida prin însăşi împru11

Bujor Surdu, Aspecte privind rolul

române.şti din Transilvania pînă
12 Patentele din 1853--1854

la primul

băncilor

război

1n consolidarea burgheziei
mondial, în A.1.1.C., 1962, p. 182.

recunosc ca trecută în proprietatea ţărănimii din
Transilvania, aproximativ 35----40% din totalul proprietăţii funciare. Statisticile
întocmite pe baza recensămîntului agrar din 1895, arată că în majoritatea regiunilor
Transilvaniei predominau gospodăriile ţărăneşti, care cuprindeau pînă la 60¾
din teritoriul agricol folosit. cf. I. Kovacs, o.c., p. 78, 84.
13
S. Retegan, Structura social-economică . .. , p. 278.
1" George Bari ţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani
1n urmă, Sibiu, 1891, voi. III, p. 498.
15 „Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 17/1872, p. 2-3: Ancora scăpărei poporutoată

lui: ,,Albina".
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mutul luat. Alteori neputînd să plătească decît dobînzile, ani în şir
era dator, fără speranţă de solrvire. Pe drept cuvînt cămătăria îl gîtuia pe ţăran, ameninţîndu-1 cu o nouă iobăgie.
Institutele de credit săseşti şi maghiare îşi aveau sediile în special
în Banat, Braşov şi Sibiu, fiind o problemă deplasarea pînă acolo a ţă
ranilor solicitanţi de credit. Ceea ce ne afecta cel mai mult era politica
discriminatorie pe care o duceau faţă de clientela românească în general, fie ei ţărani, meseriaşi, comercianţi sau intelectuali. Chiar dacă fă
ceau anumite operaţii financiare cu românii, neputînd să renunţe totalmente la o numeroasă şi bună clientelă 16 , băncile săseşti şi maghiare
din Transilvania nu erau interesate să încurajeze constant şi din plin
ridicarea ţărănimii şi tinerei burghezii române. Astfel nu odată, în momente decisive pentru afirmarea şi consolidarea lor economică, românilor li se tărăgăna acordarea creditelor sau erau chiar refuzaţi1 7 • Şi pe
această cale se făcea simţită politica statului austro-ungar, de-a frîna
dezvoltarea naţiunii noastre.
Să nu uităm că în jurul anului 1870, la saşii şi maghiarii din Transilvania şi Ungaria propriuzisă, există un început de organizare a creditului, deci o experienţă ce putea fi luată ca exemplu de strădanie şi
organizare a muncii1 8 • La 1870 saşii aveau deja 10 institute de credit,
iar maghiari 12. Intre timp şi românii reuşesc să înfiinţeze la 1868, prin
strădaniile lui Visarion Roman viitorul iniţiator şi director al
Băncii
„Albina", prima lor instituţie de credit: ,,Societatea de păstrare şi de
împrumut din Răşinari" 19 • Toate aceste instituţii de credit, erau organizate însă după modelul cooperativelor de credit sau al caselor de păs
trare, pe baza sistemului Schultze-Delitsch. Capitalul se aduna atît din
16

Eugen Pa v le s cu, o.c., p. 367.
I. Olteanu, Capitalul naţional din Ardeal şi problema conversiunii, Sibiu.
1934, p. 33-34; Victor Slăvesc u, Banca „Albina" din Sibiu cea mai însemnată
întreprindere financiară din Transilvania. CU o privire generală asupra băncilor comerciale din Ardeal şi Banat, Bucureşti, 1919, p. 11. ,.Gazeta Transilvaniei", Braşov,
nr. 49/1971, p. 2. In articolul: Originea Ja Institut de credit şi economii „Albinau,
se spune printre altele că: ,.Românul de cite ori s-a întovărăşit cu altii, totdeaunu
a fost înşelat".
18
1n 1835 Peter Traugott Lange, după încercări făcute încă din 1827, înfiinteoză
la Braşov primul institut de credit săsesc. ,.Kronstadter Allgcmcine Sparkassa" a\'e1t
un capital inilial de 4072,70 fi., depus de 90 membri în cote egale. cf. Nic o I a. e
F e t r a, Băncile româneşti în trecut, în „Economia românească", anul I, nr. 1/ianuariefebruaric 1936, p. 51. La Budapesta 1n 1930 se înfiinţează ,,Elso hazai takarekpenztar",
P!imul institut de credit maghiar. In acela.şi an, un institut identic, se înfiintează
~1 la Arad. Aceea ce va deveni cea mai importantă instituţie de credit a. saşilor
din Transilvania., ,.HermasU!dter Allgemeine Sparkassa ", se înfiinţează la Sibiu în
}841.- Tot în 1841 se întemeiază la Budapesta „Pesti Kereskedelmi bank", primul
mst1tut modern de credit maghiar. Cf. Victor J i n g a, Problemele fundamentale
a.le Transilvaniei, Astra Braşov, 1945, voi. I, p. 224, nota 3 subsol. In 1855 prin
.,Casa de păstrare din Kezdi-Vasarhely" (Tg. Secuiesc), maghiarii îşi înfiinţează şi
în Transil~ania primul lor institut de credit. Cf. Bujor Surdu, o.c., p. 183.
10
Vezi mai pe larg studiul lui Bujor Surdu, Societatea de pdstrare şi Jmprumut din Răşinari, în Acta M.N., 1966, p. 317-328.
17
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cotizaţii cit şi din
ditele obţinute de

depuneri, toţi membrii răspunzînd solidar pentru crc-la terţi. Rostul acestor asociaţii de credit nu era de-a
aduce beneficii, ci mai mult vizau ajutorarea reciprocă a membrilor.
După 1867 avîntul capitalismului
pe plan mondial, a influenţat şi
dezvoltarea economică a Transilvaniei. Dualismul austro-ungar deşi a
avut urmări profund negative în viaţa politică a românilor transilvă
neni, a dat un impuls dezvoltării economice. Transilvania va cunoaşte
între 1867-1872 o perioadă de avînt economic, marcat printr-o sensibilă „febră" a investiţiilor de capitaluri autohtone şi străine, în diverse
ramuri industriale, în sectorul bancar şi în transporturi 20 • Acest avînt
economic în domeniul creditului s-a manifestat concret prin înfiinţarea
de noi societăţi care aveau ca scop promovarea acestuia. El avea la
bază curentul liberal din lumea juristilor anului 1870, care dăduseră o
serie de legi ce uşurau, obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unei societăţi care ar ave-a ca scop promovarea creditului2 1•
După încheierea dualismului, avînd în vedere faptul că Ungaria nu
avea încă o lege comercială proprie 22 , în Transilvania se menţin legile
austriece pe care le putem aprecia ca liberale pentru acele timpuri.
Astfel Banca „Albina" se înfiinţează pe baza dispoziţiei codului civil
austriac introdus prin patenta imperială din 1 septembrie 1853. Infiinţarea unei societăţi de credit era condiţionată: de o aprobare speciaH'1
dată printr-un „rescript imperial", în urma unui referat al ministrului
de industrie şi comerţ. Referatul ministrului se făcea pe baza unei cereri de autorizaţie pentru funcţionare şi a statutelor băncii, pe care
fondatorii trebuiau să le înainteze. Ministrul avea dreptul să ceară modificări în statute sau chiar să respingă cererea 23 •

Deşi premisele social-economice şi politice pentru înfiinţarea unui
institut de credit şi economii al românilor transilvaneni au apărut în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea existînd potenţial la sfîrşitul deceniului a] 7-lea, credem, cu certitudine, că fără munca perseverentă,
corectă, plină de abnegaţie a dascălului Visarion Roman din Răşinarii
Sibiului, Banca „Albina" nu ar fi putut apărea aşa de repede, într-o organizare aşa de perfectă pentru acele timpuri, care să-i permită a
supraYieţui greutăţilor inerente oricărui început, iar apoi să cunoască
frumoasa dezvoltare ulterioară.
20

Din istoria Transilvaniei, Ed. Acad. R.P.R., 1963, ed. II, p. 202.
N i co I a e Pe t r a, o.c., p. 54-55.
22
tn Ungarie legea comercială XXXVII, redactată de Ştefan Apathy, este promulgnlă abia la 15 mni 1875.
23 Nic o I a e Petra, o.c., p. 54-55.
21
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Activitatea lui Visarion Roman 24 , unitară din punct de vedere al ţelu
lui pe care dorea să-l atingă, s-a· desfăşurat pe trei tărîmuri: cuitural
( ca pedagog, publicist, fondator şi activist într-o serie de asociaţii ~i
instituţii), politic şi economic. Mai presus de toate, preocuparea dominantă care l-a solicitat în toţi anii vieţii a fost activitatea pedagogică,
căreia i se subordonează toate celelalte acţiuni. Dorinţa sa de afirmare
multilaterală a poporului român, o vedea realizabilă printr-o ridicare a
gradului de cultură prin şcoli în primul rînd, împletit cu o îmbunătă
ţire a stării sale economice. Pe această linie, opera sa economică o vedem ca
rezultanta şi continuarea unei intense opere pedagogice
de educaţie pe latură economică a maselor populare" 25
Opera economică a lui Visarion Roman constă mai puţin în lucrări
scrise despre probleme economice, valoarea şi greutatea ei fiind dată
în primul rînd de realizările concrete. Pe drept cuvînt se afirma despre
el şi opera sa economică, că a scris „doar sfaturi pentru popor şi indicaţiuni în legătură cu organizarea practică a întreprinderilor bancare.
El nu este economist în sensul modern al cuvîntului ... nu şi-a pus
întrebări şi nu a dat răspunsuri la problemele centrale în gîndirea economică a timpului său. El a fost un spirit practic, un organizator şi un
conducător de întreprinderi, lăsînd teoria fenomenelor economice pc
seama altora. De altfel societatea românească din acea vreme reclama
11

•••

24 Visarion Roman, ctitorul Băncii „Albina", s-a născut în anul 1833 în familid
unui modest dascăl de tară. Ca şi atîta alţi dascăli de tară din acele vremuri, tatăl
său cîştiga din greu existenta sa şi a familiei, dimineaţa ca învăţător şi cantor în
hiserica satului, în restul zilei muncind din greu, ca orice ţăran, la munca cîmpului.
lntr-o astfel de familie, cinstită şi muncitoare, tînărul Visarion cu spiritul său fin
de observaţie, va sesiza, simţind din plin, viata trudnică şi plină de lipsuri în care
se zbăteau părintii săi. Va moşteni şi i se va cultiva: dîrzenia, energia şi perse,·erenta în muncă, dorinţa de autodepăşire, iubirea şi devotamentul fată de semenii
săi pe care să-i lumineze şi să-i sprijine să· se ridice la o viată demnă, omenească.
Părintii săi vor simţi calităţile sufleteşti şi intelectuale ale fiului lor. Cu mari eforturi vor reuşi să-l poarte la şcoli. Visarion Roman s-a numărat întotdeauna printre
cei mai buni elevi începînd cu şcoala primară urmată la Mediaş şi terminînd cu
Institutul pedagogic şi teologic din Sibiu pe care-l absolvă în vara anului 1854.
Şcoala i-a fost izvor de multe cunoştinţe pe care le-a cules din cărti scrise în maghiară, germană şi latină, limbi pe care a ajuns să le stăpînească perfect.
Discrepanta dintre cele citite în cărti despre viata şi drepturile altor popoare
si situaţia de nedreptăţire în care erau ţinuti românii din monarhia habsburgicc1,
i-a deşteptat dorinţe de a-şi pune întreaga sa fiinţă şi viată întru slujirea şi ridicarea social-economică şi politică a neamului său. Transpunerea în practică a acestui ideal de viaţă îi va pune în fată multe greutăţi, venite aut din partea autorităţilor cit şi, cu durere, uneori chiar din partea unor fruntaşi politici români. Fi re
întreprinzătoare, vc>şnic neliniştită, în căutare de nou, stăruitor, ,·eritabil om de
ac\iunc>, dispus să-şi sacrifice interesele sale, ale numeroasei familii pe care o aved,
în fata intereselor obşteşti, a ieşit aproape întotdeauna învingător, multe din incerdirile sale transformîndu-se în realizări, ce au constituit, veritabile şi fericite, prin
urmările lor, premiere în viata românilor transilvăneni.
2!i Ion N. Ciolan Victor V. Grecu, Visarion Roman - pedagog social,
mss, Prefata. Intre timp lucrarea a apărut, sub acelaşi titlu, în Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971.
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mai mult fapta organizatorilor şi a conducătorilor decît scrisul teorcticienilor"26. Noţiunile de bază în contabilitate, economie politică, drept,
le asimilează ca autodidact, completîndu-le cu ore particulare şi practică la o serie de institute bancare din Sibiu şi Viena. Cunoştinţ0le dobîndite astfel va căuta să le popularizeze în ziarele şi revistele vrPmii,
unde va scrie pagini încărcate de îndemnuri folositoare despre rostul
şi importanţa aşezămintelor financiare.
Visarion Roman îşi începe activitatea publicistică în coloanele „Tc•le9rafului Român" încă în iunie 1854, pe cînd era student la Institutul
pedagogic şi teologic din Sibiu. ÎncNcînd să desprindem din publicistica sa acele articole în care găsim, mai întîi expuse sumar, mai apoi
pe larg, dezbătute etapele frămîntatelor preocupări pentru înfiinţarea
unui institut bancar românesc - începem prin a aminti articolul „Culegere de învăţături pentru popor. Cerinţele timpului prezent" 27 . Încercînd să fixeze căile· de urmat pentru îmbunătăţirea situaţiei materialea românilor, în primul rînd se pune accent pe cultivarea raţională a pă
mîntului. Legat de aceasta, Visarion Roman constată " ... lipsa banchierilor ... numeroşi şi de talie mare", cei care trebuie să sprijine cu
c:redite consolidarea gospodăriilor ţăranilor români. Este dezvoltată
ideea economisirii 28 , a păstrării unei părţi din veniturile realizate în fiecare an, garanţie a unei vieţi cumpătate în tinereţe şi îndestulătoare
la bătrîneţe.
Ajuns redactor la „Telegraful Român" 29 , publică în trei numere con5ecutive un tratat despre „Reuniunile binefăcătoare" 30 • Acestea sînt
împărţite în trei categorii: societăţi de lectură, societăţi de asigurare
contra grindinei şi focului, societăţi de meseriaşi. Ideea care se desprinde din analiza organizării acestor reuniuni şi a rolului pe care trebuie să-l joace în viata ţărănimii noastre, este cuprinsă în cuvintele:
..... în împreunarea puterilor zace secretul tăriei". Cu alte cuvinte,
Visarion Roman vede posibilă emanciparea economică a românilor numai prin unire şi solidaritate. Printre organizaţiile economice capabile
a scoate poporul din întuneric şi sărăcie, tînărul de numai douăzecişi
patru de ani enumără şi „casele de păstrare". Se profilează o nouă.
preocupare ce-l va măcina tot mai mult în următorii ani, ducînd în final la crearea Băncii „Albina".
26
Victor J i n g a, Priviri retrospective critice asupra economiei transilvane,
în Observatorul social-economic, Braşov, nr. 4-6/1944, p. 404.
27
„Telegraful Român", Sibiu, nr. 62-65, august 1857.
'..!ll O nouă pledoarie pentru „economisire" o face şi în foiletonul „lnvăţătorul
l;'OP_orului" din „Telegraful Român", Sibiu, nr. 69, 1857. Deşi articolul nu este semnat,
1de1le pe care le tratează şi maniera în care este scris, ne face să vedem autorul
tot în persoana lui Visarion Roman.
2
~ Este redactor al organului de presă a bisericii ortodoxe române între 14 decembrie 1857 - 12 iunie 1858.
JO „Telegraful Român", Sibiu, nr. 99-101, decembrie 1857.
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Anul 1866 marchează apariţia revistei „Progresul". Urmînd să fie
trimestrial, avînd un caracter enciclopedic, noua revistă scoasă
de Visarion Roman se adresa in primul rînd ţăranilor. Se urmărea amplificarea acţiunii de educaţie şi culturalizare începută prin calendarul
„Amicul poporului". Ne întrunind un număr suficient de abonaţi pentru
a putea fi tipărită în continuare, îşi va înceta apariţia după primul număr. Din cuprins reţinem articolul „Societăţi de împrumut" 31 , în care
se reia una din preocupările mai vechi ale lui Visarion Roman, înfiinţarea Caselor de împrumut şi păstrare. După ce se arată cererea mereu
crescîndă de credite în tot mai multe pături ale societăţii, realitate de
care profită din plin cămătarii speculanţi, se subliniază răspicat că
singura cale de-a scăpa de exploatarea acestora ar fi înfiinţarea societăţilor de împrumut (Vorschussvereine, segelyzointezetek). Se dau chiar
indicaţii concrete despre felul în care se pot şi trebuiesc organizate, ca
şi exemple despre prosperitatea unor astfel de societăţi de împrumut
şi păstrare săseşti sau maghiare. In fond aceste societăţi erau veritabile cooperative de tip Schultze-Delitsch, foarte la modă la acea
vreme, care însă nu le întîlnim încă la români. In finalul articolului s0afirmă că ,, ... ar fi de dorit ca să le introducă şi românii noştri în tot
locul pe unde pot". Pentru a sprijini odată în plus acţiunea de împînzire a satelor româneşti cu astfel de cooperative, se promite ca în numărul viitor să se publice şi un proiect de statute.
Decepţia pe care o suferă odată cu rapida încetare a apariţiei revistei „Progresul" îl determină pe Visarion Roman să treacă de la preocupările de educaţie economică prin puterea cuvîntului scris, la întreprinderea unor acţiuni practice pe aceeaşi linie. Trecerea de la teorie
la practică îl determină însăşi constatarea lipsei oamenilor pregătiţi,
capabili să ia iniţiative şi să organizeze instituţiile economice aşa cum
le-a descris el. Astfel va înfiinţa în 1867, din martie 1868 începîndu-şi
activitatea, ,,Societatea de păstrare şi împrumut din Răşinari".
Fire plină de neastîmpăr creator, mereu nemulţumit cu cea ce a
reuşit să creeze, doritor a se autodepăşi, încă pc timpul cînd se ocupa
cu organizarea modestei cooperative din Răşinari, pune la punct un
proiect ce viza înfiinţarea unei mari întreprinderi financiare de credit
pentru românii transilvăneni. Capitalul „Societăţii pentru înaintarea
stării materiale a poporului românesc din Transilvc:nia", urma să fi<'
adunat printr-o contribuţie benevolă de 1 crucer din partea fiecărui
român. Se miza şi pe un sprijin din România. Din capitalul Societăţii
urma să se dea împrumuturi ipotecare, cu dobînzi mici, în primul rînd
ţăranului, apoi comerciantului şi industriaşului român. In ceea cc priveşte organizarea Societăţii, aceasta urma să aibă un sediu central că
ruia să-i fie subordonate o serie de reuniuni ţinutale (vorschussvereine)
răspîndite în toată Transilvania, pînă la nivel de comune. Aceste „voreditată

31
„Progresul", Sibiu, 1866, p. 41--47, Biblioteca Muzeului Brukenthal. Vezi şi
I o n N. Ci o I an - Victor V. Grecu, o.c., p. 60---65; 233-237,
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schussYereine" trebuiau să fie unul din canalele de colectare a fondurilor de rulment. Avem de a face cu proiectul unei bănci ipotecare cu
pronunţat caracter cooperatist. Chiar dacă acest proiect a rămas nerealizat32, ideile lui vor sta la baza viitoarei Bănci „Albina", ea însăşi
-- în primii ani ele existenţă - avînd un dominant caracter cooperatist, din moment ce reuniunile de credit pentru participanţi vor fi recunoscute ca " ... fundamentul institutului " 03 •
Din 1866 Visarion Roman va fi salariatul unor societăţi financiare
străine. Mai întîi agent
al societăţii „Erste ungarische allgemeine
Assekuranz - Gesellschaft" din Pesta 34 , iar din toamna lui 1868 inspector - achizitor pentru Transilvania şi Banat la societatea mixu.i
româno-săsească de asigurare „Transilvania" 35 • In cea de-a doua calitate, trebuind să facă propagandă printre români, atît pentru acoperirea
capitalului cit şi pentru cîştigarea de clientelă, Visarion Roman va avea
prilejul să cutreiere multe din satele noastre, cunoscînd de aproape
~ituaţia economică grea a acestora. Spiritul său de observaţie ca şi simţul său practic a sesizat că românilor transilvăneni le lipseşte o organizaţie de credit puternică, care să dea ţăranului împrumuturi în bani,
în condiţii avantajoase. Faptul că ţărănimea română a îmbrăţişat ideea
înfiinţării Băncii „Transilvania", îl convinsese definitiv că numai la fel
ar putea fi primită şi ideea înfiinţării unui aşezămînt de credit pur
românesc 36 •
Această muncă i-a prilejuit încheierea de noi prietenii cu personalităţile vremii, avînd ocazia să
se cunoască şi aprecieze reciproc.
lşi îmbogăţeşte cunoştinţele legate de modul de organizare şi funcţio
nare a băncilor în general.
Românizarea Băncii „Transilvania" nu reuşeşte. In această situaţie,
recunoscînd că în ultimii am 1 „s-au deschis ochii mult", convins
., ... c-am putea să facem atare institute româneşti", Visarion Roman
va trece nemijlocit la marea lucrare de maturitate economică, o adeBujor Surdu, Aspecte privind rolul băncilor ... , p. 323, 327-328.
Festa, an. V, nr. 33(633) din 24 martie/5 aprilie 1872, p. 2.
Monografia Băncii „Albina" S.A., în mss., la Arhiva Bibliotecii Institutului Teologic Universitar Sibiu, p. 33.
35 lnfiinţată în 1868 la Sibiu, avînd ca prim director pe Adolf Worell. lntre
conducătorii ei, în anii 1868-1869, aşa după cum am arătat, apar şi o serie de
români. Visarion Roman, în calitate de functionar al băncii, va duce o susţinută
propagandă îndrumînd pe români să intre în rîndurile acţionarilor. El urmărea, după
cum se pronuntase într-o scrisoare adresată din Sibiu la 27 aprilie 1869 profesorului
I. M. Moldovan din Blaj, să românizeze cu orice preţ acest institut, ca una din căile
de creare a unui institut cu capital pur românesc. cf. V as i le Nete a, o.c., scrisoarea 33 şi 38; Ştef a n M a n ci u l e a, Corespondenţa dintre V isarion Roman şi
Ioan Micu Moldovan, în volumul omagial dedicat lui C. Giurescu, Bucureşti, 1944,
scrisorile de la p. 319----321.
30
Victor S I ă v e s cu, o.c., p. 14.
32

33 „Federaţiunea",
3" I o an Lup a ş,
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încununare a muncii sale: întemeierea Băncii „Albina" din Sibiu.
Ea trebuie să fie o veritabilă „Sparkassa mare românească ":J 7_
*

Unul din sincerii sfătuitori şi sprijinitori ai lui Visarion Roman, a
fost George Bariţiu. Nu întîmplător în intensa lor corespondenţă, gă
sim multe amănunte din viaţa şi activitatea tînărului dascăl care îi
cere mentorului său, de multe ori, părerea. După ce încă în toamna
anului 1868 la două luni după angajarea sa la Banca „Transilvania".
Visarion Roman începe să se gîndească serios la " ... înfiinţarea unui
institut de credit şi de păstrare curat românesc" 38 , din iunie 1869 trece
efectiv la redactarea unui proiect de statute, din proprie iniţiativă şi
cu cea mai mare discreţie 39 • Dar lui George Bariţiu îi comunică tainica sa preocupare, într-o scrisoare din 5 iulie 1869 40 •
In redactarea proiectului de statute se va folosi de: statutele diferitelor institute de credit şi economii din Arad, Timişoara, Pesta etc., pc
care le cunoaşte în călătoriile lui ca agent-achizitor al Băncii „Transilvania", precum şi discuţiile cu ,, ... unii bărbaţi germani de specialitate" care îl lămuresc într-o serie de probleme bancar-financiare 41 •
Redactarea o face cu multă atenţie, depunînd un mare efort, revizuindu-le de vreo patru ori. Nu face aceasta întîmplător. ,, ... Instituţia
proiectată de el, nu era menită să fie o simplă casă de împrumutare şi
păstrare, ci trebuia să devină cu timpul o şcoală de voinţă şi afirmare
românească,
de educaţie economică-financiară şi morală" 42 • Pentru
aceasta, de la început trebuiau să i se pună baze solide.
Intre timp, pentru a se putea dedica întrutotul acţiunii pe care o
începuse, Visarion Roman renunţă la o serie de posturi care constituiau tot atîtea surse sigure de existenţă. La sfîrşitul lui martie 1870 încetează a mai fi colaboratorul ziarului „Românul" din Bucureşti 43 , iar
în septembrie 1870 îşi dă demisia de la Banca „Transilvania". ,.Fireşte
- scrie el din Sibiu la 20 septembrie 1870 către Iacob Murcşianu, redactorul «Gazetei Transilvaniei» - eu rischez mult prin aceasta,
atunci, cînd institutul nu s-ar aproba; înse fără sacrificia nu se face
lntr-o primă formă am prezentat aceste probleme în lucrarea: Premisele socialeconomice şi politice ale Jnfiinfării Băncii „Albina" din Sibiu, în Lucrări ştiintifice,
37

seri~: Istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, Oradea, 1971, p. 99--105.
JH „Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 49 din 5 iulie/23 iunie 1871, Originea la
noul Institut român de credit şi economii „Albina" p. 2.
:m Nic o I a e Petra - Petrescu, Monografia Institutului de credit şi c>conomii
,,Albina" (1872-1897 ), Sibiu, 1897, p. 91-92.
0
'• V a s i I e Net e a, o.c., scrisoarea 26.
41
„Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 49 din 5 iulie/23 iunie 1871, Originea la
nou/ ... , p. 2.
,.~ I o a n Lu p a ş, o.c., p. 34.
3
~ V a s i I e Ne t ea, o.c., scrisoarea 45.
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nimica ... "H. Afirmă că ., ... cu puteri foarte mărginite m-apucai de un
lucru mărişor··, dar că orice renunţare la liniştea sa şi a familiei îl
scuză pe deplin dacă se va înfiinţa Banca „Albina"~ 5 • Cuvinte simple,,
care însă ne dezvăluie caracterul întegru, de admirat, al acestui om
dispus a-şi sacrifica propriile interese pentru a contribui, pe măsura
modestelor sale forţe, la îmbunătăţirea vieţii poporului său.
La sfîrşitul lui februarie 1870, Visarion Roman termină de redactat
proiectul de statute. Fiind pe teren, la Lugoj, în calitatea sa de funcţio
nar al Băncii „Transilvania'', le trimite la Sibiu consilierului Iacob BoJo9il. ln scrisoarea care însoţea proiectul de statute, îl roagă ca să-l studieze, să-l facă cunoscut încă cîtorva fruntaşi politici români, să mediteze cu toţii asupra lui, urmînd ca la sfîrşitul lunii martie să se întîlnească cu toţii într-o conferinţă ,, ... spre a vedea, dacă şi ce se poate
face din el"~t;_ ln faţa unei noi etape în strădaniile pentru înfiinţarea
unui institut financiar românesc, reţinem hotărîrea lui Visarion Roman pentru atingerea ţelului 47 •
Visarion Roman a înţeles încă în timpul redactării proiectului de
statute, că pe lîngă elementul financiar (capitalul), un rol deosebit în
întemeierea şi organizarea unei bănci de proporţiile celei proiectate
urma să-l aibă elementul uman (personalul) chemat să garanteze prin
autoritatea lui morală, prin simţul răspunderii, prin situaţia social-politică, seriozitatea şi viabilitatea acţiunii. La începutul lui martie 187l!
se reîntoarce din Banat. Proiectul de statute trimis lui Iacob Bologa nu
fusese încă studiat de nimeni. Visarion Roman înţelege încă odată, că
d trebuie să deştepte interesul unor personalităţi româneşti care să-i
sprijine planul. Pentru dezbaterea proiectului de statute formează un
comitet din: Ioan Hannia, David Urs baron de Margina, Paul Dunca,
Ilie Măcelariu. Acest nucleu de „Comitet fondator" se va întruni în
conferinţe, timp de cîteva zile în şir, cu care prilej va studia pe articole
întreg proiectul de statute. Un sprijin deosebit în definitivarea lui se
va primi din partea directorului filialei din Sibiu a Băncii Naţionale a
Austro-Ungariei, Widermann, cu care Visarion Roman se consultă
asupra conţinutului şi formulării fiecărui capitol în parte. Cu puţine
modificări, proiectul de statute
este aprobat de cei patru fruntaşi
români~•i. Pînă în iunie Comitetul fondator se dcfinitivează~u fixîndu-se
r,r, .,Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 49 din 5 iulie/23 iunie 1871, Originea la
noul ... , p. 2.

V as i Ic Nete a, o.c., scrisoarea 45.
N. Petra - Petrescu, o.c., p. 91-92.
7
.
" . lntr-o scrisoare nedatată, dar din aceeaşi perioadă, anunţa acelaşi eveniment
? 1~1 George Bariţiu subliniind: ,,Voi stărui din puteri, ca să înfiinţăm oricum un
msl1tut banal (financiar n.n.) românesc, căci lipsa lui e prea simţită", cf. V as i Ic
Nete n, o.c., scrisoarea 42.
',H Idem, ibidem, scrisorile 44 şi 45.
"~ ln a~eastă _acţiune Visarion Roman se va deplasa într-o serie de localiti'i\i
J><.,nlru a discuta mire patru ochi cu personalită\ile vizate a întregi Comitetul font,',

r,r;
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la următoarele şapte personalităţi cunoscute şi mult apreciate de
românii nu numai din Transilvania, ci şi din România: Jacob Boloqa,
Timotei Cipariu, Paul Dunca, Ioan Hannia, David Urs baron de Mar~Jina, Alexandru şi Antoniu Mocioni. ln fruntea Comitetului fondator
~tau fraţii Mocioni, Alexandru Mocioni fiind plenipotenţiarul Comitetului pc lîngă autorităţile maghiare din Budapesta în scopul aprobării
statutelor.
Visarion Roman se îngrijeşte şi de alte probleme legate de înfiinţa
rea primului institut de credit românesc. Viitoarei bănci i se dă numele de ,.«Albina» institut de credit pentru agronomi" 50 • Un nume cît
se poate de românesc şi de modest care ., ... ne umple de fiorul stimei.
Simbolul sîrguinţei, al cumpătului şi al muncii, albina, care pururea
adună, pururea agoniseşte şi nici odată nu risipeşte" 51 • 11 frămînta
problema termenilor tehnici pe care urma să-i folosească în redactarea Statutelor. Pe această linie corespondează cu George Bariţiu şi
Timotei Cipariu, cărora le cere să se pronunţe asupra unei liste întregi
de termeni financiari 52 •
În iunie-iulie 1870 Statutele aprobate de Comitetul fondator sînt
traduse în germană şi maghiară. Este redactată şi cererea de aprobare
a înfiinţării institutului, care urma să fie înaintată ministerului rega!
ungar de agricultură, industrie şi comerţ. La 20 septembrie Visarion
Roman pleacă la Pesta făcînd o primă tentativă de înaintare la minister, a documentelor de mal sus. Pentru moment, însă fără rezultaf> 3 .
La începutul lui octombrie 1870 la Sibiu se ţine Congresul naţional
al bisericii greco-orientale, cu care ocazie sînt prezenţi Alexandru şi
Antoniu Mocioni împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului fondadator sau cu altele pentru a le obţine sprijinul: la Blaj discută cu Timotei Cipariu
şi I. M. Moldovan; la Lugoj, în aprilie, se consultă cu dr. A. Marinescu şi C. Rădu
lescu; în 2 iunie la Pesta şi în 8 iunie la Căpîlnaş cu cei doi fraţi Mocioni, cu care
ocazie se mai fac unele modificări în Statute. In acelaşi timp este înştiinţat şi
George Bariţiu. Lui şi negustorului braşovean Ioan G. Ioan urmau să li se cear;:i
sprijinul în numele Comitetului fondator. cf. idem, ibidem, scrisorile 45 şi 46;
idem, De la Petru Maior la Octavian Goga, Bucureşti, 1944, p. 98; N. Petrape t re s cu, o.c., p. 17. Comitetul fondator îşi fixează un sediu stabil. Mai întii
"înt închiriate două camere la parterul casei din strada Măcelarilor 15, mai apoi în
casa_ lui Savu Lobont din aceeaşi stradă nr. 30. d. I o an Lup a ş, o.c., p. 36.
"o Fină la urmă numele definitiv al b~ncii va fi: ,.«Albina» Institut de credit
şi economii". Precizăm că pentru moment nu am depistat nici un izvor arhivistic
~au de presă care să întărească ideea lansată de prof. Ioan Lupaş, potri\'it căreia
num~le iniţial al Băncii „Albina" ar fi fost „Concordia". cf. I o an Lup a ş, o.c., p. 34.
1
" „Telegraful Român", Sibiu, nr. 39-40, din 28 mai 1925, Cuvintarea ţinută de
V. Bologa.
52
V as i le Nete a, Noi contributii ... , Sibiu, 1942, scrisorile 44 şi 47; Bujor
Surdu, Corespondenta dintre George Barit şi Visarion Roman (1B67-1879), în
A.1.1.C. 1966, p. 330-332. George Baritiu ii sugerează lui Visarion Roman să adopte,
pentru Statutele „Albinei", termeni tehnici din limbile franceză şi italiană
r,J N. Petra - Pe t r c s cu, o.c., p. 17;. ,.Gazeta Transilvaniei", Braşo·v, nr. 49
rlin 5 iulie/23 iunie 1871, p. 2.
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tor 34 • In cadrul mai multor consfătuiri, cu care prilej se clarifică o serie de probleme, se hotărăşte alegerea viitorului director al Băncii
„Albina" în persoana lui Visarion Roman. Fondatorii îl consideră pe
drept cuvînt ca fiind cea mai indicată persoană. Cel care a fost iniţia
torul înfiinţării primului institut de credit român sacrificînd totul pentru materializarea practică a ideii, unul dintre puţinii specialişti
români în probleme financiare şi de credit, considera cu modestia-i caracteristică că numirea sa în acest post îi făcuse „prea mare onoare".
Deşi Statutele încă nu se reuşise a fi înaintate, se hotărăşte trimiterea
la Viena a viitorului director. Aici el urma să se spC'cializeze în materie financiară şi să strîngă legături cu lumea de afaceri din capitala
impcriului5'\ Visarion Roman pleacă spre Viena pe la sfîrşitul lui
noiembrie 1870, ajungînd la destinaţie în primele zile a lunii decembrie.
Pe parcurs se opreşte o săptămînă la Pesta 56 unde urmăreşte soarta
Statutelor înaintat~ la 3 noiembrie ministrului de agricultură, industrie
şi comerţ, Iosif Szlavy, prin Alexandru şi Antoniu Mocioni5 7 • La Viena
va rămîne pînă la sfîrşitul lui martie 1871, deşi iniţial se stabilise a se
reîntoarce în luna februarie. Aici studiază contabilitatea şi teoria diverselor operaţiuni financiare, făcînd practică la două mari institute
vieneze: ,,Osterreichische Hypothekar - Kredit und Vorschuss-Bank''
şi „Erste osterreichische Sparkassa", considerate ca model de organizare pentru toate institutele de credit din provincie. Işi pune la punct
un program de studiu şi practică, amănunţit şi bine organizat, vizînd
folosirea cît mai judicioasă şi temeinică a timpului. în fiecare zi, între
orele 7-9 seara, V. Roman studia teorie cu Gustav Edder von Emperger, şeful contabil a lui „Osterreichische Hypothekar - Kredit und
Vorschuss-Bank". Ceea ce învăţa teorie seara, a doua zi dimineaţa i se
arăta practic în birourile băncii, nepierzînd nici una din orele de birou. I se permite să participe la încheierea bilanţului pe 1870, să citească toată corespondenţa băncii. In fiecare zi urmărea mersul bursei
vieneze, familiarizîndu-se şi cu acest gen de afaceri. Vizitează aproape
toate institutele de credit din Viena. Visarion Roman recunoaşte bună
voinţa cu care este înconjurat, iar după ce se reîntoarce de la specializare afirmă hotărît: ,,Scopul mi l-am ajuns deplin, căci acolo şi ăst
mod, cum am fost eu aplicat, poate omul să profite într-o lună mai
mult ca într-un an în Transilvania" 58 •
5'\ Mai puţin Timotei Cipariu care era suferind. De fapt din această cauză el îşi
va da demisia la sfîrşitul anului 1872. cf. Ştefan Man ciule a, o.c., p. 322.
55 V as i le Nete a, Noi contribuţii ... , Sibiu, 1942, scrisoarea 50. Tot de aici
rezultă că V. Roman lua ore particulare de contabilitate încă de cîteva luni.
56 idem, ibidem, scrisorile 51 şi 52.
57
N. Petra - Petrescu, o.c., p. 94-96, 130-160, cf. ,,Gazeta Transilvaniei",
Braşov, nr. 60 din 16/4 august 1871, p. 2-3 Rugămintea pentru aprobarea statutelor
Institutului de credit şi de economii «Albina»", înaintată ministrului Szlăvy.
58
Ştefan Man ci u l ea, o.c., p. 324-325; I o an Lup a ş, o.c., p. 38-39;
,.Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 50 din 8 iunie 1871, I.
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Deşi la Viena, Visarion Roman continuă să militeze prin articole
de ziar pentru promovarea principiilor sale de ridicare social-economică, culturală şi politică a românilor, avînd la bază cultura şi unitatea în organizare şi luptă. 1n articolul 11Meditaţiuni în ajunul anului
nou 1871 ", publicat în primele1 zile ale noului an, nu scapă ocazia să
reamintească necesitatea a 11 ... ne funda tot felul de reuniuni, bănci de
credit etc. - căci «virtus unita valeb" 59 • Acţiunea de înfiinţare a
Băncii „Albina", deşi era încă ţinută în secret, pentru a se preîntîmpina
eventualele piedici din partea regimului şi altor adversari, Visarion
Roman nu putea să nu viseze la materializarea practică a planului său.
Cerea şi îmbărbăta poporul său să lupte, pentru că astfel îşi cerea şi
lui, se îmbrăbăta pc sine.
Din 3 noiembrie 1870 încep greutăţile pentru Comitetul fondator.
Guvernul din Budapesta va face o serie de obiecţii asupra Statutelor,
urmărind amînarea sine die a aprobării acestora şi deci a activizării
institutului. Într-o scrisoase din 23 decembrie 1870 trimisă din Viena,
V. Roman scria redactorului Iacob Mureşianu: ,,în Pesta statutele s-au
comunicat şi cu ministerele de finanţe şi de justiţie. Cest din urmă ne
face greutăţi pentru întreg capitolul VII, paragrafele 78-109. Aşa dar.
modificări ni se vor face «afund tăiatorie~ ( cuvînt de pia memoria) " 6 '1.
Jntr-o altă scrisoare, trimisă din Pesta la 15 aprilie 1871, Visarion Roman îi descria pe larg fazele prin care a trecut aprobarea Statutelor
institutului. După ce la începutul lunii aprilie 1871, ca urmare a influenţei lui Alexandru Mocioni, Statutele au fost aprobate de toate ministerele, urmînd să fie înaintate împăratului; spre sfîrşitul aceleiaşi luni,
ministerul de finanţe pretinde şapte noi modificări. După trei zile d0
discuţii, printr-o nouă intervenţie a lui Alexandru Mocioni în prezenţa
lui Visarion Roman, se reuşeşte ca din cele şapte modificări cerute să
se renunţe la trei, cele mai grele 61 • Prezentăm pentru orientare c0le
patru modificări nevoite a fi acceptate. Proiectul de statute pr0v0d0a
(§7) începerea activităţii institutului îndată ce s-au subscris 2 OOO de
acţiuni. Ministerul cerc însă ca toate cele 3000 de acţiuni să fip sub5crise, în casa de bani trebuie să existe cel puţin 90 OOO f1.Ci 2 Era
11 ... o condiţie ce nu s-a pus tuturor institutelor, de asem01wa natură"63. ln §9 al proiectului de statute se prevedea: capitalul institutului, la propuncr0a Consiliului de administraţi0, adunarea generală îl
poate:> ridica la 500 OOO fl. Ministerul cer0 să se adauge: cu aprobar0a
~Juvernului. Iniţial capitalul social de 300 OOO fl. urma să fie compus din
fiOOO acţiuni a cîte 50 fl. fiecare. Guvernul obligă ca numărul acţiuni:,!, ,.Gazeta Trnnsilvanici", Braşov, nr. 2 din 18/G ianuarie 1871.
w Ibidem, nr. 50 din 8 iulie, 2G iunie 1871, p. 2(1).

r., I bi d cm, (II)
,;~ N. Petra - Petrescu, o.c., p. 19; ,.Gazeta Transilvaniei", Braşo\', nr. 12
din 21/9 februnrie 1872, p. 2, Institutul de credit „Albina".
m „Albina", Pesta, nr. 53 din 30 iunie/12 iulie 1871, p. 1-2, .,Albina" Institutul
român de credit şi economii.
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lor să se reducă la 3000, fiecare a cite 100 fl. Evident o acţiune de~
l 00 fl. putea fi subscrisă mai greu, numărul românilor care ar fi putut
materialiceşte să facă acest lucru era mult mai mic, decît în primul caz.
Tot la cererea guvernului s-a întrodus în textul Statutelor §85. El prevedea numirea unui „comisar regesc" cu dreptul de a asista la adună
rile generale ca şi la şedinţele Consiliului. Acesta avea dreptul a opri
aplicarea în practică a unor măsuri care nu ar fi corespuns Statutelor.
De această prevedere s-a făcut uz mai tîrziu, în cursul primului război
mondial, deşi ea nu mai figura în textul statutelor modificate în adunarea generală din 27 martie 1895 64 •
Pe drept cuvînt spunea V. Roman, că Banca „Albina" a avut
,, ... o naştere grea (schwere Geburt ist das) ". Cu toate acestea dascălul
din Răşinari nu s-a lăsat învins de greutăţi spunînd prietenilor: ,,Voi
,
persevera însă, cu orice preţ pînă la finit" 65 •
La 14 iunie 187-1, printr-un decret dat în Schonbrunn, Statutele sînt
aprobate de împărat. Inalta aprobare este comunicată Magistratului din
Sibiu prin decretul ministerului regal ungar de agricultură, industrie şi
comerţ, nr. 6727 din 20 iunie 1871. Rezoluţia originală a ministerului
regal ungar este predată Comitetului fondator prin Magistratul din
Sibiu la 27 iunie 66 •
în aceeaşi zi membrii Comitetului fondator aflaţi în Sibiu ţin prima
lor şedinţă oficială cînd se încheie şi primul proces-verbal (protocol).
Cu acest prilej se adoptă un „regulament provizoriu" de activitate a
Comitetului fondator, valabil pînă la deplina constituire a Consiliului
de administraţie în sensul §35 din Statute. Se trece apoi la constituirea
conducerii Comitetului fondator, în sensul noului „regulament provizoriu". Sînt aleşi în unanimitate, ca preşedinte: Dr. Alexandru Moc ioni,
ca vicepreşedinte: Paul Dunca, casier fiind Ioan Hannia. Ca director
interimar este ales, tot în unanimitate, Visarion Roman 67 • Din acest
moment se putea trece la ultimul mare efort, subscrierea celor 3000 de
acţiuni ale institutului.
6
" Ştefan Man ci u Ie a, o.c., p. 325; I o an Lu pa ş p. 34; V as i Ie Nete a,
De I~ Petru Maior la Octavian Goga, Bucureşti, 1944, p. 99.
r..'. ,.Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 50. 1871„ p. 2.
Gh Arhivele Statului Sibiu, Frocese verbale ale Comitetului fondator şi ale Direc\iunii Institutului de credit şi economii Albina (în continuare se va cita f'ond:
Banca „Albina"), voi. I, Protocolul şedintei I din 27 iunie 1871, conclusul l; d.
V as i le Nete a, Noi contribuţii ... , Sibiu, 1942, scrisoarea 57. De aici rezultă că
profesorul român Grigore Silaşi din Viena comunică întărirea Statutelor Băncii de
către împarat, încă în 15 iunie 1871, printr-o scrisoare trimisă lui Visarion Roman.
Eruditul profesor a fost în strînsă relaţii cu Visarion Roman pc timpul petrecut de
acesta la specializare în Viena. cf. idem, ibidem, scrisoarea 52. De fapt majoritatea fruntaşilor vieţii culturale şi politice a românilor transilvăneni pînă la 1918, vor
fi legaţi, mai mult sau mai puţin, de Banca „Albina",
67 Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. I., Protocolul şedinţei din
27 iunie 1871, conclusele: 2, 4, 5; vezi şi adusul A la punctul 2, care conţine cele
13 paragrafe ale primului „Regulament provizoriu" de activitate a Comitetului
fondator.
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Pînă acum grupul de intelectuali români, care au pregătit documentele şi au dus ·lupta pentru ca primul institut de credit român sâ vadă
lumina zilei, din motive juste de tactică, nu au dat publicităţii în ,ziare,
nimic din acţiunile lor. Acum însă se cerea organizarea unei veritabile
propagande, pentru ca masele de ţărani, meseriaşi şi intelectuali români să poată înţelege scopul noii instituţii româneşti şi să o sprijine.
Propaganda se va duce prin: documente elaborate de Comitetul fondator, care se adresau tuturor românilor sau individual unora dintre personalităţile noastre mai marcante; ziarele româneşti din Transilvania
sau Pesta; prin persoane special alese de Comitetul fondator ca repre1.entanţi ai lui în acţiunea de subscriere a acţiilor.
La 1 iulie 1~71 Comitetul fondator emite „Programul institutului de
credit şi de economii «Albina:.>", semnat în Pesta, Sibiu şi Blaj de toţi
membrii săi. în rîndurile lui se face cunoscut publicului: scopul economic şi politic a înfiinţării institutului, se arată situaţia economică care
a determinat apariţia lui, precum şi o prezentare a modului în care
,,Albina" va înţelege să lucreze. ln final, un nou apel la intelectualitatea şi poporul român pentru a-şi da concursul la materializarea în
practică a acestei întreprinderi 68 •
La 1 august se emite prospectul de subscripţie la fondul de acţiuni, fixîndu-se ca ultim termen 10 octombrie
1871. Acesta îşi va
găsi loc în toate ziarele româneşti importante: ,,Gazeta Trasilvaniei",
„Albina", .,Federaţi unea", ,,Telegraful Român", fiind publicat în mai
multe numere succesive 69 • Ziarele publică condiţiile de subscriere
precum şi numele plenipotenţiarilor institutului însărcinaţi cu strîngerea subscripţiilor în diferite localităţi. Iniţial au fost numiţi 42 de
plenipotenţiari pentru 41 de localităţi7°, ulterior numărul lor crescînrl
pînă în jur de o sută 71 • Şi aceste persoane se aleg cu mare grijă, dintre cele mai cunoscute şi cu autoritate morală în rîndurile cetăţeni
lor din regiunile şi localităţile respective. Şi pe această cale se ur68
69

N. Petra-Petrescu, o.c., p. 97-103.
„Gazeta Transilvaniei", Braşov, nr. 61, 62, 63 şi 73/1871; .,Albina", Pesta,
nr. 61, 63, 65, 66, 67/1871; .,Federaţiunea", Pesta, nr. 81 şi 97/-871; .,Telegraful
Român", Sibiu, 63, 64 şi 65/1871.
70 Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", vol. I, Protocolul şedinţei II
din 19 iulie 1871, condusul 15.
71 Credem că numărul de 92 plenipotenţiari dat de N. Petra-Fetrescu în monografia sa despre Banca „Albina", la p. 104-106, mai poate fi completat făcîndu-se
o comparaţie cu materialele de arhivă. Astfel dacă N.P.P. la nr. 16 înscrie pentru
Gherla pe Andrei Anton, ziarele şi arhiva denumeşte pe inspectorul de bancă Ion
Mureşianu. La fel N.P.P. la nr. 33 înscrie ca plenipotenţiar pentru Arad pe avocatul
Lazar Ionescu, în timp ce ziarele şi arhiva denumeşte pe vice-comitele Sigismund
Popoviciu. De asemenea N.P.P. nu aminteşte nimic de profesorul gimnazial Ion a
lui George Sbierea numit plenipotenţiar pentru Cernăuţi, în timp ce ziarele şi
arhiva ii constată în această calitate. Pe parcurs numărul plenipotenţiarilor creşte.
Vezi Arhivele Statului Fond: Banca „Albina", vol. I, condusul 19,25. La condusul
40 se arată că au fost numiţi în aceeaşi calitate un nou număr de persoane printre
care mai multi protopopi. Numele lor era trecut în actele institutului la nr. 223
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mărea ca de la început banca: să se înconjoare cu colaboratori oneşti,
pregătirea lor profesională şi comportamentul moral să fie apreciate
pozitiv de masa mare a popuLaţiei româneşti, cea care era vizată a
deveni sprijinitoarea înfiinţării „Albinei", apoi clientela ci. Marea
majoritate a plenipotenţiarilor vor fi recrutaţi dintre: avocaţi, preoţi
şi comercianţi. În general toate regiunile
Transil'vanici, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului dar mai ales Banatul şi sudul Transilvaniei - au fost acoperite de plenipotenţiari ai Băncii „Albina". Nu

au fost neglijate nici Viena, Pesta şi Ccrnăuţi7 2 , cele mai importante
centre urbane ale imperiului, unde trăiau importante comunităţi româneşti.

încă din prima jumătate a lunii august, ziarele româneşti publică
articole deosebit de elogioase la adresa acţiunii de înfiinţare a băn
cii, făcînd un apel călduros la întreg poporul român pentru a subscrie cît mai multe acţiuni7 3 • O atitudine mai rezervată o are „Telegraful Român" care, în perioada iunie 1871-1872, se rezumă a publica despre Banca „Albina" doar anunţuri oficiale, fără a încerca nici măcar într-un articol - să o recomande maselor populare. Explicăm aceasta prin faptul că unii din prelaţii Mitropoliei ortodoxe
din Sibiu, a cărei oficios era ziarul, eşuiază în încercarea lor de-a
patrona înfiinţarea Băncii „Albina". Să nu uităm apoi fricţiunile
apărute între Visarion Roman şi mitropolitul Andrei Şaguna încă de
pe cînd directorul executiv al tinerei bănci româneşti era redactor
la „Telegraful Român". Deosebirile de orientare politică dintre gruparea intelectualităţii române din jurul mitropolitului Şaguna ( activişti) şi cea care domina în conducerea Băncii „Albina" (pasivişti),
au accentuat animozităţile între cele două importante instituţii portdrapele ale luptei noastre naţionale 74 • Aşa explicăm noile polemici
ce apar între redacţia ziarului şi Visarion Roman 75 sau Ioan Hannia 76 •
La un moment dat însuşi mitropolitul Andrei Şaguna îşi exprimă pu-

a.c. (actul lipseşte). ln orice caz numărul de 85 plenipotenţiari la care s-ar fi fă
cut subscrieri, număr dat de calendarul sibian „Amicul Foporului" pe anul 1873, ni
se pare prea mic, chiar dacă Visarion Roman este autorul microistoriei Băncii
, Albina" unde găsim această dată.
72 Plenipotenţiarii Băncii „Albina" la subscrierea de acţiuni au fost: la Viena
comerciantul B. I. Popoviciu, la Peste avocatul Florian Varga care subscrie 35 de
acţiuni, iar la Cernăuţi profesorul Ion a lui George Sbierea. cf. Arhivele Statului
Sibiu, Fond: Banca „Albina", Protocolul şedinţei II din 19 iulie 1871, condusul 15.
7J „Gazeta Transilvaniei", Braşov,
nr. 48 (articolul de fond), 58, 66, p. 2, 73
p. 1, 74 p. 4, 82 p. 2/1871 şi nr. 17 p. 2-3/1872; .,Albina", Pesta, nr. 64, p. 4,77
p. 1-2, 79 p. 2/1871; .,Federaţiunea", Pesta, nr. 79-547 p. 1-2/1871, 12-612
p. 3/1872,
7" ,.Activiştii" din Braşov, Sibiu şi alte oraşe, nu
subscriu acţiuni la Banca
.,Albina". cf. Ştefan Man ci u 1 ea, o.c., p. 325-326.
75 I o an Lu p a ş, o.c., p. 40.
7,; I o a n
Han n i a, La invectivele Telegrafului Român nr. 87 şi următorii, în
.,Telegraful Român", nr. 94-95, 1871.
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blic neîncrederea în legătură cu viabilitatea tinerei bănci româneştiP.
Pe parcurs diferendek' dintre Mitropolia ortodoxă din Sibiu şi tînărul
institut român de credit se aplanează, mai ales datorită intervenţiei
clarvăzătoare a protopopului de Zărneşti, Ioan Meţianu.
Urmărindu-se o participare cit mai mare la fondul de acţiuni, Comitetul fondator hotărăşte să se scrie tuturor ordinariatelor româneşti
de ambele confesiuni din Transilvania şi Ungaria, cerîndu-li-se sprijinul78. in acelaşi scop se redactează la 7 septembrie 1871 un ape!invitaţi<:', care se trimite nominal către unele persoane de la care se
putea spera la o participare sigură la fondul de acţiuni. Apelul-invitaţie, tipărit în 3300 exemplare şi trimis în numele Comitetului fondator, era însoţit de o declaraţie de subscriere 79 • În fine, se trimit
personal scrisori unor cunoscute şi apreciate personalităţi culturale
şi politice din rîndurile românilor transilvăneni 80 •
Eforturile depuse dau roade. La 15 octombrie 1871 are loc o şe
dinţă plenară a Comitetului fondator în prezenţa tuturor membrilor,
mai puţin Timotei Cipariu. în schimb este prezent directorul interimar Visarion Român care dă citire unui raport general despre activitatea Comitetului fondator pe perioada 1 august-10 octombrie. Rezultă că au fost subscrise 1836 acţiuni de către 597 acţionari. Deşi
iniţial se spera ca pînă la 1O octombrie să fie subscrise toate acţiu
nile, se consideră că în împrejurările momentului rezultatul este mulţumitor şi îmbucurător, fiind speranţe ca într-un viitor apropiat să
fie subscrise şi restul lor. Pe drept cuvînt Visarion Roman considera
drept cauze a necesităţii prelungirii termenului de subscriere pînă la
30 noiembrie 1871: criza financiară; seceta, ploile şi grindina care au
lovit din greu gospodăriile ţărăneşti în anii 1869-1871; faptul că
poporul român încă nu se familiarizase cu mecanismul unui institut
de credit, Banca „Albina" fiind o „premieră" faţă de care avea pentru început ezitări explicabile; perioada de subscriere a acţiunilor a
început în plină vară cînd ţăranii erau ocupaţi cu munca cîmpului,
cînd produsele ultimei recolte nu puteau fi încă comercializate, iar
din banii rezultaţi să se poată subscrie acţiuni. Se stabileşte însă ca
în cazul cînd nici pînă la 30 noiembrie nu s-ar subscrie toate acţiu
nile, membrii Comitetului fondator primesc obligaţia de-a mai subscrie fiecare un număr de acţiuni egal cu cel deja subscris. Restul
lor urmau să le semneze, în părţi egale, Antoniu şi Alexandru Mo77
Andrei Şaguna îşi exprimă neîncrederea folosind avertismentul:
supra crepidam" el. I. O I t ea nu, o.c. p. 36.

,,Ne

sutar

7
~ Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. I, Protocolul şedintei III
clin 16 august 1871, conclusul 21.
7!I ibidem, Protocolul şedintei IV din 6 septembrie 1871, conclusul 24. Vezi textul
apelului - invitatie la N. P e t r a-F e t re s cu, o.c., Anexe E.
f,(l „Albina", Pesta,
nr. 82/1871, p. 2-3, Raportul prezentat ]n şedinfa plenara.
din 15 octombrie a.c. a Comitetului pentru Jonda1ea Institutului de c1edit şi eco-

nomii „Albina•.
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cioni 81 • Desfăşurarea acţiunii de subscriere nu va necesita însă noi
eforturi din partea fondatorilor. Iată cum evoluează în continuare
subscripţiile de acţiuni, 28 octombrie 2200 acţiuni 82 , 30 noiembrie
2924 acţiuni subscrise de 1060 acţionari, dar mai trebuiau să sosească rapoartele de încheiere a 20 de plenipotenţiari care au comunicat că posedă un număr suficient pentru a întrece cifra de 3000
acţiunil-l 3 , 17 decembrie 3024 acţiuni, hotărîndu-se încetarea subscripţiilor84; 26 decembrie 3096 acţiuni 8 5, iar la 14 martie 1872 3137 acţiuni semnate de 1213 acţionari din 352 comune 86 • Se hotărăşte
ca subscrierile de acţiuni făcute după 30 noiembrie 1871, să fie anulate trimiţîndu-se respectivelor persoane banii şi declaraţiile. Astfel
primii acţionari ai Băncii „Albina" vor fi în număr de 109887 , toate
acţiunile fiind subscrise prin forţe proprii 88 •
Este interesant de subliniat cîteva constatări. Cele mai multe acţiuni au fost subscrise de bănăţeni: 1274, prin 531 cetăţeni şi persoane
morale 89 • Am explica acest lucru prin viaţa economică mult mai vie
de pe aceste meleaguri şi în consecinţă posibilităţile de cîştig mai
mari, nivelul de trai mai ridicat ca în celelalte regiuni româneşti. Ca
urmare, nu întîmplător marele proprietar Teodor Pop se adresa din
Lugoj la 23 iunie 1874 lui Vicenţiu Babeş, pe atunci membru în Consiliul de administraţie a Băncii „Albina", rugindu-l într-o scrisoare
să intervină ca sediul băncii să fie mutat din Sibiu ,,. . . într-un ora:;;
al Banatului, ·ori măcar într-unul din părţile ungurene" 90 • Observăm
că 640 mari proprietari, funcţionari, avocaţi, medici, preoţi, învăţă
tori, care reprezentau 58,28 % din totalul acţionarilor, au subscris
1916 acţiuni, adică 63,9% din totalitatea lor. ln acelaşi timp 140 de
ţăran_i care reprezentau doar 12,75 % din acţionari, au putut subscrie
ibidem şi Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", vol. I, Protocolul
VI plenare din 15 octombrie 1871, conclusele: 31, 32, 33.
8~ ,,Albina", Pesta, nr. 85/1871, p. 2.
83 Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", vol. I, Protocolul şedinţei VIII
din 9 decembrie 1871, condusul 43.
8" ibidem, Frotocolul şedinţei IX din 17 decembrie 1871, condusul 51.
85 ibidem, Protocolul şedinţei X din 26 decembrie 1871, conclusul 55.
86 „Amicul Poporului", Sibiu, 1873, p. 26-39.
87 Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. I, Protocolul şedinţei XI
din 4 ianuarie 1872, conclusul 62. Vezi consemnarea primilor acţionari şi a acţiunilor
subscrise la N. F e t r a-Pe t r e s cu, o.c., Anexe F.
88 Deoarece iniţial nu se credea că societatea românească va fi capabilă să subscrie toate acţiunile prin propriile ei forţe, imediat după aprobarea Statutelor,
Visarion Roman şi Iacob Bologa se deplasează la Viena. Aici reuşesc să capa.ci teze
unele mari bănci să participe, în caz de nevoie, la subscrierea actiunilor „Albinei"
cf. Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. I, Protocolul şedinţei II din
19 iulie 1871, condusul 14.
H!J Nic o I a e
Pe l r a, o.c., p. 75. Cele mai multe acţiuni au fost subscrise de
plenipotenţiarii: dr. Aurel Maniu din Lugoj (434) şi Simeon Mangiuca din Oravita
(414) ci. Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. I, Protocolul şedinţei
VIII din 9 decembrie 1871, conclusul 45.
ao I o an Lup a ş, o.c., p. 44.
81
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numai 261 acţiuni, adică 8,7 %91 • Deci de la început Banca „Albina"
a intrat sub controlul păturii de sus a burgheziei româneşti. E explicabil acest lucru dacă ne gîndim la greutăţile de care se izbea majoritatea ţărănimii române de atunci, ca neputînd participa, în raport
cu numărul şi dorinţa ei, la o astfel de acţiune, din lipsă de resurse
băneşti.

Deşi se hotărăşte convocarea Adunării
generale constituante a
Institutului de credit şi economii „Albina" pe 11 februarie 187292 ,
deoarece dr. Alexandru Mocioni preşedintele Comitetului fondator nu
poate participa, la acea dată avînd alte obligaţii, Comitetul hotărăşte
să aştepte fixarea zilei convenabile de către preşedintele său 93 •
La 14 martie 1872 în sala Asociaţiunii din Sibiu, după o largă
preanunţare prin ziare a evenimentului, se deschide Adunarea generală constituantă a Institutului de credit şi economii „Albina". Sînt
prezenţi 45 de acţionari, re.prezentînd 179 voturi şi aproape 1 OOO de
acţiuni 94 • Se
alege conducerea Consiliului de administraţie in
următoarea componenţă: preşedinte dr. Alexandru Mocioni, primvicepreşedinte Iacob Bologa, al doilea vicepreşedinte - David Urs
baron de Margina 95 . Pc lingă cei şapte membrii fondatori, Consiliul
de administraţie se întregeşte cu următorii membri: Gregoriu Mateiu,
Elia Măce.lariu, mitropolitul I. Vancea, dr. Aurel Maniu şi Ioan
Popescu 96 • Visarion Roman este numit director executiv al institutului97. Personalul direcţiunii se fixează la următoarele persoane:
91

B u j or

Su r du, Aspecte privind rolul bdncilor 1n consolidarea burgheziei
pină la primul război mondial, în A.1.1.C. 1962, p. 184.
92
Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. I, Protocolul şedinţei X
din 26 decembrie 1871, condusul 56.
m i bi de m, Frotocolul şedinţei XII din 22 ianuarie 1872, condusul 70.
9
1922, p. 195-196; ,.Federaţiunea", Festa, nr. 33--633,
" ,.Transilvania", Sibiu,
1872, p. 2.
tJj Arhivele Statului Sibiu, Fond:
Banca „Albina", voi. II, Protocolul şedinţei I
din 14 martie 1872, condusul 1.
96 „Federaţiunea", Pesta, nr. 33-633 din 24 martie/5 aprilie 1872, p. 2. Printr-o
scrisoare din 1 aprilie 1872 mitropolitul Vancea, după ce mulţumeşte pentru încrederea ce i s-a acordat, renunţă la postul de membru în Consiliul de administraţie.
Deşi motivează acţiunea sa ca datorată multiplelor preocupări pe care le are, ceea
c:e nu-i permite să primească altele noi, în realitate demisia sa este în l<>gătură cu
fricţiunile ce erau intre el şi mitropolitul Şaguna din Sibiu. ln locul mitropolitului
Vancea este cooptat avocatul Ioan Roman din Făgăraş cf. Arhivele Statului Sibiu,
Fond: Banca „Albina", voi. II, Protocolul şedinţei VIII din 15 aprilie 1872, conclusul 49 şi I. Lup a ş, o.c., p. 44 Timotei Cipariu nu poate participa la nici una din
şedinţele Consiliului de administraţie, fiind bolnav. La sfîrşitul anului 1872 îşi va da
demisia, în locul său fiind ales Vincenţiu Babeş, cf. I o an Lup a ş, o.c„ p. 44.
97 Deşi pină la urmă va fi ales în unanimitate de voturi, Visarion Roman a avut
anumite decepţii în legătură cu modul în care s-a discutat problema numirii sale
ca dir<>ctor al institutului. Timp de două zile s-au purtat discuţii în Consiliul de
administraţie. Unii membri ai acestuia au sugerat ca mai înt!i să fie angajat provizoriu, pentru probă, pe timp de un an, urmînd ca ulterior să fie numit în mod definitiv. Visarion Roman se simte jignit, pe bună dreptate, considerind că capacitatea sa de muncă şi ataşamentul fată de institut au pulul fi verificate pînă acum.

româneşti din Transilvania
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lnfiinfarea băncii „Albina"

Visarion Roman - director, Cristian Zidu
funcţionar 98 , Nicola0
Petra-Petrescu elev la Institutul teologic - copist, Ştefan Liszai 99 contabil. Primii trei lucrau pentru Banca „Albina" încă din iulie
1871, practic fără a fi remuneraţi. Se hotărăşte ca „Al?i:1a" din ~est_a
şi „Gazeta Transilvaniei" din Braşov să fie ziarele oficiale ale mstttutului. In paginile lor se vor publica în primul rînd, toate anunţu
rile. Consiliul de administraţie, în primele sale şedinţe, va mai lua
o scrie de hotărîri care vizau buna desfăşurare a activităţii tinerei
bănci încă de la începuturile ei.
La 14 martie 1872 s-a pus „începutul începutului" nu numai Băncii
„Albina", ci întregului sistem financiar şi de credit al românilor din
Transilvania.
In ziua de 10 aprilie 1872 birourile băncii se deschid publicului
Iniţial banca îşi fixase cincisprezece tipuri de operaţiuni financiare
pe care dorea să Ie cultive 100 • După o serioasă analiză a împrejură
rilor momentului, se hotărăşte ca pentru început să fie activate doar
următoarele:
înfiinţarea reuniunilor de
credit pentru participanţi,
primirea de bani spre fructificare, darea de anticipaţii pe obiecte de
valoare, împrumuturi cambiale, negoţ de com1smne, cumpărarea
şi vinderea comisională a hîrtiilor de stat şi de preţ. Nu sînt activate: împrumuturile simple la neparticipanţi, împrumuturile ipotecare,
cumpărarea şi vinderea de
imobile. Aceasta deoarece mijloacele
băneşti disponibile, inclusiv depunerile erau relativ reduse* în timp
ce cererile de împrumuturi erau foarte numeroase. In consecinţă interesele băncii erau de-a întreţine o circulaţie cît mai rapidă a capitalului, prin punerea ponderii pe operaţiuni financiare cu scadenţe la
termene scurte. Astfel puteau fi satisfăcute nevoile de credite la un
număr mai mare de solicitanţi, fiind asigurate totodată profituri maxime atît de necesare consolidării situaţiei financiare a institutului1° 1•

...
La intervenţia energică a preşedintelui dr. Alexandru Mocioni, se hotărăşte numirea
sa definitivă ca director al Băncii „Albina" cf. Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca
,.Albina", voi. II, Protocolul şedinţei II din 15 martie 1872, condusul 4; I. Lup a ş,
în „Societatea de mîine", nr. 7-9/1933, p. 147-148.
nR Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca
Albina", voi. II, Protocolul şedinţei II
clin 15 martie 1872, condusele 12, 13, 14.
ll!J ibidem.
100 Statutele Institutului de credit şi de economii „Albina", Pesta,
1871, p. 6,
§16 şi 38, §184-186.
• La 28 martie 1872 cu prilejul verificării casei institutului, comisia găseşte o
sumă totală de 88 699 fi. cf. Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca
Albina", voi. II,
Protocolul şedinţei V din 28 martie 1872, condusul 25.
101 Arhivele Statului Sibiu, Fond: Banca „Albina", voi. II, Frotocolul şedinţei II
din 15 martie 1872, condusul 15; cf. ,.Federa\iunea", Pesta, nr. 33-633, p. 2; Ş tef an Man ci u Ie a, o.c., p. 327.
11

11
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înfiinţarea primei bănci cu capital pur românesc este rezultatui
avîntului lent dar permanent al dezvoltării capitaliste, care facilitC'ază o creştere simţitoare a ponderii româneşti în industrie, comerţ.
finanţe,

agricultură.

în următorii ani Banca „Albina" va cunoaşte o continuă şi solidti
dezvoltare. Forţa sa economică, personalul recunoscut pentru temeinica sa pregătire profesională dublată de un larg orizont cultural
- o va impune ca o veritabilă instituţie naţională. întreaga sa activitate va fi închinată consolidării economice, culturale şi politice a
românilor transilvăneni. 1n pas cu realităţile timpului, a sprijinit în
primul rînd ridicarea unei burghezii mijlocii la sate şi oraşe, conştientă de faptul că atunci numai ,, ... proprietatea mijlocie e focarul
năzuinţelor naţionaliste la români" 102 •

DIE GRUNDUNG DES INSTITUTES FOR KREDIT
UND ERSPARNISSE „ALBINA" IN SIBIU

Zusammenfassung

Auf Grund em1ger unveroffentlichter Archivdokumente und Presseinformationen
aus jener Zeit wird die Griindung der ersten Bank mit rein rumănischem Kapilal
der Rumănen von Transsilvanien beschrieben, im Grunde genommen der Rumănen
von diesseits und jenseils der Karpaten, Nach vielen Bemiihungen beginnt die
Bank am 10. April 1872 ihre Tătigkeit, in welcher sie sich voll und ganz fi.ir den
nalionalen Kampf einselzen wird.
Es wird hervorgehoben, welch wichtige Rolle der junge Lehrer Visarion Roman
dabei spielle. Dieser, Aulodidakt in Finanz und Bankproblemen, ist der Inilialor der Griindung der Bank und dann ihr erster Direktor.
Die Bank entstand als logisches Ergebnis des zahlenmăssigen Anwachsens und
der stăndigen maleriellen Fesligung der transsilvanischen rumănischen Gesellschalt
von nach 1848, und die Bank „Albina" wird -· neben den rumănischen Kirchen
mit zwei Glaubensbekenntnissen und der „Transsilvanischen Gesellschaft fiir rumă
nische Lileratur und Kultur des rumănischen Volkes" (ASTRA) - ein neuer Grundbestandteil des „Triumvirals", welches den Kampf der lranssilvanischen Rumănen
um die Durchfiihrung der Vollendung der nationalen Einheit leiten wird.

10
~ Victor J i n g a, Problemele fundamentale ale Transilvaniei, Astra Braşov,
1945, voi. I, p. 258.
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MARILOR UNIT AŢI ROMÂNE ŞI SOVIETICE
PENTRU ELIBERAREA ŢARII CRIŞURILOR,
ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 1944
DE

IOAN MARINESCU

Marele Stat Major român, conform planului elaborat de P.C.R., a
ordonat forţelor sale militare la 23 August 1944
prin directiva
operativă nr. 1 întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste
şi eliberarea întregului teritoriu naţional.
Trebuia asigurată şi executată din timp deplasarea unităţilor
române şi sovietice spre centrul Transilvaniei şi cîmpia Tisei. în acest
sens, la 31 august 1944, Armata I-a română a primit misiunea de acoperire a frontierei, impusă prin odiosul dictat de la Viena, pentru a
zădărnici pătrunderea trupelor germano-maghiare, pe mai multe direcţii, în Carpaţii Occidentali şi Meridionali!.
Grupul „Crişuri", în componenţa căruia intra şi Divizia 3 Munte
română, comandată de generalul Leonard Mociulschi, a ocupat aliniamentul situat de-a lungul graniţei temporare, între pantele apusene
ale masivului Bihor şi Chişineu-Criş, închizînd văile Crişului Negru
şi ale Crişului Alb. Cu excepţia upnor acţiuni ofensive locale în zona
pichetelor de grăniceri nr. 9, 44, 45, a înfiltrării altor subunităţi maghiare spre Călăţele şi Valea Ierii, prima decadă a lunii septembrie
se caracteriza printr-o relativă acalmie, ceea ce a permis regruparea
în mare parte a unităţilor româneşti spre frontieră, efectuarea numeroaselor recunoaşteri pe direcţiile: Tinca-Vintere-Beiuş, OradeaCeica-Răbăgani, Lăzăreni-Holod, precum şi blocarea prin baraje sau
lucrări de apărare a comunicaţiilor est Valea Arieşului, Damiş
Roşia- Beiuş, Oradea-Beiuş, Salonta-Tinca-Beiuş, valea Crişului
Alb, Nădab-Ineu, Chişineu-Criş-Zerind-Boiu, Pilu-Chişineu-Criş şi
Grăniceri-Chişineu-Criş.
1
General maior Constantin Popa, colonel Leonida Ion, locotenent colonel Leonidd
Loghin, Cercetarea arhivistică privind participarea Armatei române, umăr la umăr
cu Armata sovietică, la războiul antihitlerist, în : ,,Analele Institutului de istoric a
oartidului de pe Jîngă C .C. al P.fvl.R. ", anul XI. nr. 2/1965, p. 39-50.
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Spre seara zilei de 11 septembrie 1944, grupului „Crişuri" i se orintre în luptă cu toate unităţile şi subunităţile, pe un aliniament favorabil, la vest de Munţii Apuseni, pentru a opri pătrunderea
inamicului pe direcţiile: valea Crişului Alb, valea Crişului Negru,
Oradea-Beiuş, Damiş-Roşia-Beiuş, Huedrn-Cîmpeni. La această.
dată, situaţia unităţilor şi subunităţilor grupului „Crişuri" era urmă
toarea: batalionul 22 rvînători de munte, se găsea în contact cu inamicul în zona Călăţele şi valea Someşului Rece; batalionul 5 vînători
de munte, în deplasare spre Cîmpeni; batalionul 6, cu divizionul 9 tunuri munte, în curs de a ocupa înălţimile din partea vestică a Munţilor Bihor, între Vîrciorog-Stîna de Vale, avînd grosul forţelor la
Roşia; batalionul 11 şi divizionul 1 tunuri munte, bara comunicaţia
dinspre Oradea, în raionul: Copăceni-Vintere-Răbăgani, dcţinînd
clemente înaintate în localităţile Hidişel şi Tăşad; batalionul 12 vînă
tori de munte, se afla în rezerva diviziei
dizlocat în garnizoana
Beiuş, împreună cu divizionul 3 obuziere munte; batalionul 3 pioneri,
executa lucrări genistice de apărare pe direcţia Pocola-Beiuş; batalionul 21 vînători de munte şi divizionul 3 aruncătoare, bloca defileul
Şoimi pe aliniamentul: Suplacul de Tinca-Suplacul de Beiuş-Şoimi,
iar elementele înaintate controlau localităţile Ripa, Cociuba, Olcea
şi Ucuriş. Şcolile militare de subofiţeri şi ofiţeri rezervă din Tinca, Gurahonţ şi Ineu, împreună cu batalioanele fixe regionale, aveau misiuni
locale 2 •
Divizia 1 infanterie-instrucţie, care la 8 septembrie a intrat în subordinele grupului „Crişuri", apăra valea Crişului Alb în sectorul (dreapta) Inand-Vînători-Ucuriş şi (stînga) Curtici-Şiria-Nadeş.
Intre 13 şi 22 septembrie, ostaşii acestei divizii împreună cu elevii
Şcolii militare din Ineu, s-au distins în luptele purtate pe valea Crişu
lui Alb, împotriva Diviziei 10 infanterie horthystă, pe care au silit-o
să părăsească pămîntul românesc 3 •
Tot în dimineaţa zilei de 13 septembrie, inamicul a dezlănţuit ofensiva şi pe direcţiile: Damiş-Roşia-Beiuş, Hidişel-Ceica-Beiuş,
Tinca-Vintere- Beiuş, ajungînd seara cu unităţile din primul eşalon,
pe aliniamentul Damiş-Ceica-Tinca.
lntreprizînd acţiuni ofensive cu forţe superioare numeric, duşmanul
incerca să pătrundă prin intervalele şi flancurile unităţilor române.
pe mai multe direcţii, punînd în pericol de încercuire unele subunităţi ale Diviziei 3 Munte. Pentru evitarea ameninţării, comandantul

donă să

2 Arhiva Ministerului Apărării Naţionale Marele Stat Major (în continuare
A.M.A.N. - M.St.M.), fond nr. 333, dosar nr. 66, filele 2-6, 8--9.
3
General maior în rezervă Alexandru D. Pleşoianu, /n zona Arad, în: ,,Armata
română 1n războiul antihitlerist" (culegere de articole), Editura politică, Bucureşti,
1965, p. 203-205.
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diviziei a ordonat la 14 septembrie, subunităţilor, să se replieze în
adîncime 4 • Pierderile grele provocate inamicului, i-au oprit - în cele
din urmă - ofensiva pe aliniamentul: Meziad-nord Remetea-Dră
~Joteni-Săucani-vest
Prisaca-vest Şuncuiş. Retragerea temporară
a unităţilor şi subunităţilor Diviziei 3 Munte a fost impusă la acea
dată şi de greutăţile existente în aprovizionarea cu armament şi
muniţie 5 •

La 17 septembrie 1944, comandamentul Corpului 4 Armată maghiar, dispunînd în primul eşalon Diviziile 9 şi 12 infanterieuşoară, din care făceau parte şi regimentele 10, 36, 38, 48 infanterie,
întărite puternic cu tancuri, artilerie sprijinite de aviaţie - a declanşat o nouă ofensivă cu scopul de a pune stăpînire, în cel mai scurt
timp, pe trecătoarea Vîrfuri, pentru a veni în sprijinul unităţilor şi
marilor unităţi ce acţionau pe valea Crişului Alb, valea Mureşului,
intenţionînd să le deschidă calea spre Podişul Transilvaniei. Cele mai
puternice atacuri ale inamicului au fost îndreptate pe direcţiile de
apărare ale unităţilor comandate de colonel Constantinescu, maior
Clăianu, ale batalioanelor 5 vînători de munte, 3 pioneri şi batalionul
fix regional „Codru " 6 •
Cu toate că blindatele duşmane au pătruns în dispozitivul de aplirare al Diviziei 3 Munte - în mod deosebit pe direcţiile: VintNeEeiuş, Roşia-Beiuş, reuşind în cele din urmă, cu pierderi grele, să
cucerească oraşul Beiuş, comandamentul Corpului 4 Armată maghiar
r,u şi-a îndeplinit misiunea, datorită er9ismului şi vitejiei cu care au
luptat ostaşii români pentru apărarea pămîntului strămoşesc.
în faţa inamicului ce acţiona pe direcţia Pocola-Beiuş, cu valoarea
unui regiment sprijinit de 16 blindate şi numeroase piese de artilerie,
s-a apărat batalionul 11 vînători de munte, comandat de maiorul Cristescu C. Nicolae ( căzut la punctul de comandă al subunităţii sale c;ud Săucani), oprind, pentru trei orc, înaintarea duşmanului. 7 Cople1
'

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, fila 16.
lipseau din dotare, la 13 sept0mbrie 1944, 1897 puşii,
1570 arme automate, 197 puşti-mtraliere, 78 mitraliere, 89 arme antitanc, 54 tunuri
A.T. (cal. 75 mm), 33 aruncătoare (cal. 60 mm), 6 aruncătoare (cal. 81, 4 mm),
lfJ aruncătoare (cal. 120 mm), 11 obuziere munte (cal. 100 mm) şi 15 mitrnlicre A.A.
(cal. 20 mm), fără să mai adăugăm materialele de geniu, transmisiuni, intendenlă şi
protectie chimică (A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, filele 10-13).
0
Potrivit ordinului de operaţii nr. 14 din 16 septembrie 1944, gruparea comandată de colonelul Constantinescu, formată din batalioanele 21, 11, 12, 22 vînători de
munte şi divizioanele I şi 3 aruncătoare, cm dispusă astfel: vest Şuncuiş vest
Vălanii ele Beiuş sud Săucani - Drăgoteni - sud RPmelea; gruparea maiorului
Clăianu, constituită din batalionul 6 vînători ele munte şi divizionul 9 aruncătoare,
ocupa pozi\ia la: sud Meziad - Poiana - dealul Şovarului. ln rezerva diviziei ră
mînea batalionul 5 vînători de munte instalat în pădurea Delani pentru intervenţie spre Remetea sau Beiuş. Batalionul 3 pioneri şi batalionul fix „Codru"·
se aflau la Beiuş (A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, fila 18).
7
A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, lila 20.
~ Diviziei 3 Munte îi
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şite numericeşte de unităţi atacatoare, batalioanele 12 şi 22 vînători
de munte s-au repliat, întîrziindu-le înaintarea prin lupte de hărţu
ială. Aici s-au distins puşcaşii mitraliori:
Beraru Vasile, Goia Ioan,
Condor Petru, Mutaşcu Dumitru, Tudose Nicolae; sergenţii: Nespă
latu Vasile şi Nistor Ioan; sublocotenenţii: Buia Constantin, Păşcut
Dumitru şi Todea Traian 8 •
Batalionul 5 vînători de munte, din rezerva diviziei, a primit ordin
să treacă în apărare pe aliniamentul: Delani-marginca de nord-vest
Beiuş, pentru a zădărnici pătrunderea inamicului în oraş. Prin focul
armamentului de infanterie şi al aruncătoarelor, în cooperare cu batalionul 3 pioneri, a stăvilit înaintarea temporară a vrăjmaşului. Dar,
supus unui intens bombardament de artilerie, batalionul s-a retras spre
cimitirul oraşului, unde eficacitatea focului inamic s-a mărit şi mai
mult prin spargerea lespezilor de piatră, ceea ce i-a cauzat însemnate
distrugeri. In aceste împrejurări, compania de cercetare a batalionului,
pierzînd legătura cu vecinul din flancul stîng, a fost încercuită. Totuşi, în cursul nopţii a izbutit să spargă împresurarea, evidenţiindu-se
în această acţiune grupa comandată de sergentul Anton A. loan9 ( că
zut în încleştarea cu duşmanul).
La 19 septembrie 1944, ofensiva inamicului a fost definitiv oprită
pe aliniamentul: Şuştiu-Sîrbeşti-Briheni, prin regruparea forţelor
Diviziei 3 Munte română, în raionul Brătei-Sîrbeşti-Fînaţe, sud-est

Criştior-sud Vaşcău.

Ca urmare a contactului stabilit la Brad ( 14 septembrie) între comandamentele sovietic şi român, Divizia 3 Munte a primit în subordine, un regiment infanterie, două divizioane „Katiuşa", un divizion
tunuri antitanc, patru piese aruncătoare - cal. 120 mm. Cu aceste
forţe şi mijloace, cărora li se alătura şi Divizia 337 infanterie sovielică, ce se apropia de Vaşcău raportul de forţe s-a schimbat în favoarea trupelor române 10 • Cooperarea celor două mari unităţi a
înlesnit pregătirea şi trecerea la ofensivă, în dimineaţa zilei de 22
septembrie, pe direcţia generală: Beiuş-Oradea.
Grupările comandate de locotenent-colonel Wagner şi colonel
Cîrnu, sprijinite de subunităţi sorvietice, au atacat pe direcţiile: Lunca
-Rieni-Sudrigiu-Beiuş,
respectiv , Sighiştel-Brădet-Broaşte-Le
leşti-Nimăieşti.Nimicind rezistenţele inamice de la Sudrigiu şi sud
Beiuş, au eliberat localitatea reşedinţă de g,arnizoană în după-amiaza
acelei zile 11 •
lntrînd din punct de vedere operativ sub ordinele Corpului 33 Armată sovietic, vînătorii de munte români au trecut la contraofensivă
8
Arhiva Muzeului Militar Central (în continuare A.M.M.C.), dosar nr. 70, voi. I,
filele 51, 52v şi 53, 54.
9
A.M.M.C., dosar nr. 70, voi. I, filele 59-61.
10
A.M.A.N. - M.Sl.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, filele 22-23.
11
A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, fila 25.
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spre vest - fiind încadraţi, la dreapta, de Divizia 337 infantcrio sovietică, iar la stînqa de Divizia 78 infanterie sovietică şi au reuşit ca
pînă în seara zilei de 27 septembrie ( cu grupările locotenent c:olonolului Wagner, colonel Constantinescu, maior Clăianu şi colonel Cîrnu),
să înfrîngă rezistenţele inamicului ele la Ginta, Petid, Tinca, Gepiş,
13crechiu, Leş, şi să-şi consolideze poziţia Ia vest ele Oradea, în zona,
Sîntandrei-Girişul de Criş-Toboliu-Roit1 2 •
Concomitent cu acţiunile Diviziei 3 Munte, unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie au eliberat localtăţile Arpăşel, Ghiorac, Talpoş, iar
la 26 septembrie, în cooperare cu Divizia 78 infanterie sovietică, au
pus stăpînire pe Ciumeghiu şi Salonta 13 • Divizia „Tudor Vladimiroscu",
după ce a traversat masivul Bihorului în condiţii extrem de grele, s-a
instalat în imediata apropiere a oraşului Oradea. Se pregătea, de fapt.
lupta pentru cucerire acestui important centru strategic şi nod de comunit:aţii, ce oferea posibilitatea
retragerii rapide, armatelor germano-maghiare din Podişul Transilvaniei.
Concentrarea masivă de forţe în această zonă, a permis comandamentului germano-maghiar să declanşeze o puternică ofensivă cu
unităţi de infanterie, artilerie, tancuri, motorizate şi aviaţie, ceea ce
a dus la desfăşurarea unor lupte extrem de în'Verşunate, caracterizate
printr-o mare mobilitate. Contraatacurile, replierile şi încleştările îndîrjite, consumate timp de 15 zile, au determinat trupele române şi sovietice să respingă reacţiunile ofensive ale inamicului şi să ocupe
succesiv aliniamentele favorabile în sectorul: Rontău-Nojorid-Mier
sig, Roit-Salonta, iar, în cele din urmă, la 12 octombrie, să elibereze
oraşul de pe Crişul Repede. 14
,,Bătălia pentru Oradea" a stîrnit interesul multor specialişti militari, chiar generali, precum şi ai unor cercetători locali, constituind subiectul a numeroase lucrări 15 , motiv pentru care nu insistăm asupra
acestor acţiuni.
A.M.A.N.--M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66, filele 27, 28 şi 30.
Lt. col. Vasile Catană, Lt. col. Ioan F etri, Momenle din Juplele armatei române pentru eliberarea judeţului Bihor, în: ,,Bihor -- trecut, prezent, perspective",
Oradea, 1969, p. 32.
it. A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 333, dosar nr. 66,
filele 30, 32, 33 şi dosar
nr. 18, filele 17-19.
1
~ General de armată Iacob Tcclu, Luptele pentru desăvîrşirea eliberării Româr.iei de .sub jugul fascist (Oradea), în: ,,Annlele Institutului de istorie a partidului
de pe hngă C.C. al P.M.R., anul X, nr. 5/1964, p. 140-146; Anton Bogdan, Contribu/ii la Istoria luplei pentru eliberarea oraşului Oradea în octombrie 1944, în: ,,Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu Românin în Bihor 1918-1968"
Oradea 1968
p. 50-58; Titus I. Roşu, Ioan Mierluţiu, Oradea în toamna şi iarna' anului 19 44, în;
,,Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România în Bihor 1918-1868", Oradea 1968.
p. 41-50.
12

13

1

18"

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Marinescu

276

10

La 13 octombrie, în urma ordinului de operaţii nr. 68 al Corpului 33
sovietic, Divizia 3 Munte română şi-a schimbat direcţia de
atac „mult spre vest": Tărian-Berek-Boszărmeny, avînd la dreapta
Divizia „Tudor Vladimirescu", iar la stînga, Divizia 78 infanterie-soArmată

vietică.

Inaintînd dinspre Sîntandrei, gruparea colonelului Cîrnu a ocupat
de Criş. Cea de a doua grupare - a locotenent-colonelului Wagner - a cucerit Chercsigul, capturînd 80 de
prizonieri. Datorită manevrelor Corpului 33 Armată sovietic, între Bereteu şi Crişul Repede au fost încercuite importante forţe inamice:
Diviziile 4 şi 12 infanterie maghiară, resturi ale Diviziilor 76 germană
şi 23 blindată. Ziua următoare, unităţile române s-au îndreptat spre
nord, pe teritoriul Ungariei, împotriva inamicului încercuit1 6 , angajîndu-se astfel în luptele extrem de grele pentru eliberarea Debretinului.17
localităţile Tărian şi Cirişul

•
Pînă la 1O octombrie 1944, Divizia 2 Munte română, repartizată
Corpului 35 din Armata 27 sovietică ,, ... prin manevre îndrăzneţe şi

lupte pline de eroism, a curăţat de inamic văile Arieşului şi larei, a
ocupat Gilăul şi a interceptat comunicaţia Cluj-Oradea, determinînd
retragerea forţelor inamice din Cluj şi eliberarea acestui oraş ... "ia

Concomitent cu marile unităţi române ale Armatei a 4-a, care au
provocat inamicului (în retragere spre Zalău) pierderi considerabile
în oameni şi materiale, Divizia 2 Munte română şi-a continuat înaintarea pe direcţia generală: Dangău Mare-Bede-:iu-Mănăstireni; a
eliberat oraşul Huedin şi răvărşind poziţiile de apărare duşmane, a
pătruns spre vest, pe intinerarul: Sîncraiu-Ciucea-Bucea-Bratca,
ajungînd la 14 octombrie în Uileacul de Criş. 19
Subunităţile acestei divizii aveau misiunea de a nimici rezistenţele vrăjmaşe din sectorul tăiat de comunicaţia, Uileacul de Criş-Spi
nuş-Săcueni. Avangarda, constituită din batalionul 16 vînători de
munte, o baterie, un pluton de cercetaşi şi altul de pioneri, s-a deplasat de la Uileacul de Criş, prin valea Orvişele, către Spinuş, urmată
16

A.M.A.N. - M.St.M„ fond nr. 333, dosar nr. 81, fila 19 v.
General locotenent în rezervă Mociulschi Leonard, Participarea trupelor române la operafia de la Debrefin pe teritoriul Ungariei, în: ,,Analele Institutului de
istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", anul X, nr. 611964, p. 41--47; General colonel în rezervă Mircea Haupt, Contrlbufia Diviziei „Tudor Vladimircscu-Debretin" la eliberarea poporului ungar, în: ,,Analele de istorie", anul XV, nr. 6_ 11969,
p. 29-37.
18 Agerpres, fototeca, clişeul nr. 171 542, Ordinul de zi pe armatd nr. 7 din
25 ianuarie 1945.
19 AM.A.N. M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, filele 288, 290, 292, şi 296.
17
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de wupul 5, întărit cu divizionul 4 tunuri munte, apoi, grupul 4, în
sprijinul căruia se aflau divizoanele 2 obuziere munte şi 2/198 sovietic.20 Ostaşii batalionului 1 pioneri, aflaţi în spatele dispozitivului,
au deminat drumul dintre Uileacul de Criş şi Brusturi, la lumina felinarelor camuflate şi l-au amenajat pentru trecerea infanteriei, artileriei şi a vehicolelor auto. 21
Ajunse lîngă Păuleşti, grupurile române au reperat considerabile
rezistenţe fasciste, care, surprinse de manevra şi atacul simultan al
vînătorilor români, au părăsit localitatea retrăgîndu-se în dezordine. 22
Deoarece inamicul continua să reziste pe poziţii organizate din
vreme, comandamentul Corpului 35 sovietic a hotărît să treacă la o
nouă ofensivă pc care a pregătit-o cu febrilitate. Astfel, încă din 15
octombrie, a ordonat Diviziei 180 sovietice să ocupe un nou dispozitiv
c.le luptă la est de linia, Pocluşa de Barcău-Chercchiu, pentru a înlocui Divizia 93 gardă sovietică, care urma să-i asigure flancul drept
şi totodată, să menţină legătura cu Corpul 104 infanterie sovietic; iar
Diviziei 2 Munte română, să atace din flancul stîng (tot spre nord-vest),
vizînd în primul rînd ocuparea localităţii Săcueni. 23 Realizarea acestui însemnat obiectiv rezida şi din măsurile speciale luate de către
generalul de divizie Goriaciotv ( comandantul Corpului 35 sovietic),
care, pentru reuşita acţiunii, a întărit Divizia 2 Munte română cu regim0ntul 25 tancuri sovietic, subordonînd-o din punct de vedere operativ, împreună cu Divizia 180 infanterie sovietică, generalului de
brigadă Smelev.
Ziua următoare, subunităţile Diviziei 2 Munte, comandată de generalul Iordănescu Constantin, au reluat înaintarea: grupul 5, pe itinerarul, Spinuş-Celanoş-Sîniob, iar grupul 4, prin Ciuleşti, spre Sînicolaul de Munte. 24 Acestuia, i s-au repartizat blindatele regimentului 25 tancuri sovietic 25 , care au fost protejate în manevrarea rezistenţelor duşmane de către o unitate desant, formată din luptătorii români. Ambele grupări au atacat forţele inamice amplasate în teren,
au trecut peste valea Barcăului, şi-au continuat deplasarea pentru a
participa, odată cu Divizia 180 infanterie sovietică, la eliberarea localităţii

Săcu0ni.

211
21

/\.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, filele 300 şi 310.
/\.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 141, fila 132. Faptele de armC' ale
batalionului sînt consemnate în Ordinul de zi pe armată nr. 97 din 20 decembrie 19..J..J.
22

Jnslilutul

de studii

istorice

şi

social-politice de

pe

lîngă

C.C.

al

P.C.R.,

„August 19../4 Mai 1945", Scurtă prezentare a contribuţiei României Ia războiul
anlihitlcrhl, Edituro militară, Bucureşti, 1969, p. 189.

/\.M./\.N. - M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, filele 302 şi 305.
J\.M./\.N. - M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 296.
2
:, Ln ncC'a dală, Regimentul 25 Te. sovielic dispunea de 6 tancuri şi un autotun
j/\.M./\.N. - M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 304).
2:1
21
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La 17 octombrie, dimineaţa, şeful Statului Major al diviziei, locotenent-colonel Taraş, a transmis telefonic de Ia punctul de comandă
al acesteia (situat în Sîniob) - ordinul reluării atacului asupra Să
cuenilor. Ca atare, a pus la dispoziţia grupului 5, divizionul 2/198 sovietic şi 4 tancuri din regimentul 25, recomandînd utilizarea lor, numai „după ordinul Diviziei" .26
Concomitent cu diviziile 2 munte şi 180 infanterie sovietică, antrenate în operaţia sus-amintită, pe direcţia Săcuieni-Carei, a atacat
grupul de cavalerie şi tancuri a lui Gorşkov, vreme în care, Divizia 93
gardă sovietică executa manevrarea frontului spre nord-vest, orientîndu-1 către: Cheţ-Sălacea-Valea lui Mihai. 27
In zilele următoare Divizia 2 Munte română - cu excepţia batalionului 15 vînători de munte 23 - a urmărit îndeaproape inamicul şi
a trecut pe teritoriul Ungariei, operînd cu grupul 4 vînători de munte,
în împrejurimile localităţii Hajdusamson; cu grupul 5, la Pallag Pusta,
fermele Gajdusagi şi cota 138, iar cu batalionul 1 pioneri, la Halop. 29
Prelungindu-i-se obiectivele către sud-vest, a întîlnit în stînga
5ubunităţile Diviziei 337 infanterie sovietică, iar în dreapta, pe cele
ale Diviziei 180, 30 ceea ce i-a prilejuit, din nou, cooperarea cu marile
unităţi sovietice şi pe teritoriul Ungariei.
Puternic presat, inamicul continua să se retragă spre nord-vest,
însă, cu toate acestea, a încercat să oprească înaintarea unităţilor
eliberatoare, prin focul intens şi contraatacurile îndreptate asupra
flancului drept al Corpului 35 sovietic, în sectorul Diviziei 93 gardă,
probabil cu intenţia de a se infiltra în spatele lui. Din 20 octombrie,
Divizia 93 gardă sovietică, serios întîrziată, a reuşit să-şi reducă
handicapul şi să ocupe oraşul Marghita. Măsurile de siguranţă luate
de către divizie în zona Marghita-Otomani 31 , împotriva infanteriei şi
tancurilor inamice, i-a înlesnit reluarea atacului şi înaintarea rapidă
pe direcţia: Tarcea-Nyaracsad-Nyiradony.
In vreme ce, la Carei, se dădeau lupte grele pentru dezrobirea
ţării, cele opt divizii, române şi sovietice, participante la operaţiunile
2G A.M.A.N. M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 309. Iniţial, comandantul
diviziei, prin ordinul de operatii, nr. 47, a prevăzut amplasarea divizionului 2/191>
sovietic la nord-vest de Săcuieni, în bifurcatia căii ferate, tocmai pentru a fi în
măsurl:i să sprijine atît grupul 5, care ataca prin vest, cit şi grupul 4, ce flanca
frontal localitatea pe la sud-est (fila 296).
27 A.M.A.N. M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 305.
w Batalionul 15 vînători de munte, era instalat în localitatea Valea lui Mihai
şi aştepta sosirea primelor unităti ale Corpului 104 infanterie sovietic (A.M.A.N M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 311 ).
2~ /\.M.A.N. M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 316.
30 A.M.A.N. M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 312.
31 A.M.A.N. M.St.M., fond nr. 332, dosar nr. 105, fila 317.
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DIE HANDLUNGEN DER GROSEREN RUMĂNISCHEN UND
SOWJETISCHEN EINHEITEN FOR DIE BEFREIUNG
ŢARII CRIŞURILOR IN SEPTEMBER-OKTOBER 1944.

(Zusammenfassung)
Das rumănisch Volk hat am 23 August 1944 dic Gewehre gegen das hitleristisch Deutschland gewendet, so hat der Kampf fiir die Befreiung sein ganz Gebiet
begonncn.
Dic hauptsăchtliche mililăre Handlungen haben in Siebenbiirgcn konzerlriert.
Einige wichlige Kafte, waren auch in Ţara Crişurilor cin westlich Gebiet Rumă
niens. Die milită.re Unternehmungcn, die sind in diesen Arlikel vorgestellt, spiegeln
die Anstrengung und der Bcitrag der rumănischen und sowjctischen Divisi'lne fiir
die Befrciung dieses Gebiet.
Der Artikel enthalt viele Bilder aus der Zeit des Kricgs und einige Denkmalen
die sind in die Errinnerungcn gestorbenen Helden gehoben.
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ISTORIOGRAFIA BIHOREANA
IN ANII REPUBLICII (1948-1972)
DE
VIOREL FAUR

Activitatea ştiinţifică locală a cunoscut, ca şi alte domenii ale
vieţii sociale, o evoluţie ascendentă în anii Republicii, ca efect al
creării unor condiţii materiale propice şi a configurării unui climat
stimulativ. Afirmaţia noastră se întemeiază pe o investigaţie riguroasă
avînd ca obiect istoriografia marxistă bihoreană, deci un travaliu
ştiinţific demn de consideraţie şi care, printr-o discuţie aplicată, dezvăluie un efort spiritual meritoriu, avînd ca finalitate recompunerea
- din elemente disparate - a unor pagini din trecutul acestor locuri,
parte componentă a istoriei neamului. Angajîndu-ne la o asemenea
întreprindere, am constatat că o analiză critică a istoriografici bihorene, căci putem vorbi - fără complexe provinciale gratuite - de
aşa ceva, presupune întocmirea concomitentă a „Biblografiei istorice
a Bihorului", respectiv o „inventariere" precisă a titlurilor lucrărilor
şi articolelor de istorie publicate de intelectualii orădeni sau din alte
aşezări ale judeţului nostru. Numai în acest chip am avut posibilitatea
de a lua contactul cu o situaţie exactă şi relevantă sub diferite raporturi. Cel mai important lucru ni se pare saltul calitativ, ca interpretare
desigur, al productelor istoriografice bihorene, aceasta reprezentînd,
în c~ncret, o sincronizare cu istoriografia naţională, aflată sub semnul
unor modificări radicale de concepţie. Făcînd o comparaţie cu ceea
cc s-a scris în Bihor pînă în 1948 se impune să observăm mai devreme
dccît orice altceva mutaţiile produse în modul ele a aprecia şi selecta
fenomenele sau evenimentele, deoarece nu toate au avut o semnificaţie echivalentă şi bineînţeles, nu întotdeauna li s-a recunoscut acestora importanţa pc care au avut-o în epocă. In deceniile interbelice,
în care s-au obţinut rezultate modeste în domeniul ştiinţei istorice,
autorii s-au limitat la tratarea unei problematici de factură politică
sau culturală, putînd fi sesizabilă chiar o predilecţie pentru aceasta
clin urmă. S-au descoperit atunci, cu febrilitate, aspecte inedite ale

https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur

284

2

trecutului cultural, care au valoare de mărturii convingătoare despre
strădaniile constructive de afirmare pe tărîm spiritual - ale populaţiei româneşti oprimate. Lupta pentru drepturi naţionale a intrat, de
asemenea, în atenţia aceloraşi pasionaţi ai istoriei, ce s-au aplecat cu
dăruire asupra faptelor înaintaşilor. Fără îndoială că nu au lipsit nici
explicitările deformate sau tributare unui subiectivism exagerat. Dar,
înainte de toate, aceşti precursori - deşi nu aveau o metodă cu adevărat ştiinţifică de interpretare au pus în lumină momente însemnate din istoria Bihorului.
Nesituîndu-se în timp prea departe de încercările amintite, ultimul sfert de veac a înregistrat un remarcabil progres prin depăşirea
stadiului pozitivist şi o mai cuprinzătoare explorare a trecutului.
Astfel, au fost publicate articole de arheologie, istoria socială şi
economică, ceea ce înseamnă că s-au înfiripat noi direcţii de cercetare obiectiv-necesare pentru a fi redus spaţiul „alb" al cunoştinţe
lor noastre despre permanenţa unei populaţii în această arie geografică.

Supunînd discuţiei bibliografia istorică locală1, rezultatele obţi
nute se exprimă cifric în 250 de cţ_rticole şi studii, număr deloc neglijabil dacă ne gîndim că pma în 1965 acestea sînt întîmplă
toare. S-a întemeiat după această dată o instituţie de învăţămînt superior în Oradea - Institutul Pedagogic de 3 ani -, cu o facultate
de istorie - geoagrafie ale cărei cadre didactice au dovedit competenţă şi chemare pentru studierea trecutului 2 • Lor li s-au asociat muzeografii de la secţia de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, precum
şi cîţiva profesori şi activişti. Remarcăm, totodată, impulsul pe care
Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor 3 l-a dat
Este prima întreprindere de acest fel şi a fost determinată de necesită\i ştiin
stînd la îndemîna celor interesati de trecut sau
materiale (cuvîntări, conferinţe, discursuri) ocazionale. Au fost respectate criteriile bibliografice curente. Amintim că „Bib/iografill
istorică a României. I. 1944-1969" (editată de Academia R.S.R., Buc., 1970), care
este „selectivă", nu con\ine prea multe referinţe despre Bihor. Avînd în inten\ie să
demonstrăm di există, cu certitudine, o istoriografie locală, ne-am oprit, cu aceastd
ocazie, doar asupra lucrărilor semnate de autori bihoreni şi avînd ca obiect diverse
aspecte ale istoriei Ţării Crişurilor. Lipsesc, prin urmare, materialele istoriografice ce apar\in cercetătorilor din alte părţi ale tării. Nu erau, de fapt, obligatorii pentru ce ne-am propus redactind articolul de fa\ă. Ne gîndim că poate, într-o vreme
nu prea îndepărtată, vom reuşi să întocmim o biqliografie completă a istoriei
Bihorului, care să includă tot ce s-a scris în acest sens după 1848.
2 Jn cele 5 anuare editate de Institutul Pedagogic din Oradea (1967-1972) a
fost rezervat un spaţiu extins publicării cercetărilor istorice.
3
Cu responsabilitate a fost privită problema de către preşedintele acestuia,
profesorul Ioan Chira.
1

ţifice şi culturale, acest instrument
celor nevoiţi să redacteze diferite

https://biblioteca-digitala.ro

3

Bibi. ist. a Bihorului (1948-1972)

285

activităţii de 'Valorificare a tradiţiilor revoluţionare şi culturale, tipărind într-un timp relativ scurt 11 volume 4 •
Muzeul din Oradea s-a afirmat şi prin intermediul fasciculelor tipărite5, de cert interes ştiinţific. Aproape toate perioadele istoriei
Bihorului dispun actualmente de o bibliografie pe baza căreia este

facilitat accesul spre înţelegerea mai profundă a vremilor trecute. împrejurarea este semnificativă, mai cu seamă dacă facem iarăşi o analogie cu istoriografia premarxistă locală, care n-a fost preocupată de
descifrarea istoriei străvechi a Bihorului. Despre comuna primitivă
pe acest teritoriu al României s-au publicat în diferite reviste de
specialitate sau volume colective 23 de lucrări 6 , ceea ce reprezintci
un cîştig istoriografic evident.
Au fost cercetate, cu destulă rigoare, culturile neolitice şi din
epoca bronzului (Otomani şi Wietemberg), desigur prin săpături arheologice sistematice şi de durată efectuate de Ivan Ordentlich şi
Nicolae Chidioşan.
Se cuvine să relevăm contribuţia lui Sever Dumitraşcu la cunoaş
terea civilizaţiei dacilor liberi din vestul ţării, care - cu exemplară
consecvenţă a întreprins cercetări în mai multe localităţi, scoţîncl
la lumină multiple vestigii materiale. Acestea au fost prezentate în
15 comunicări, din care s-a închegat o veritabilă bibliografie a problemei, termen inevitabil de raportare în viitor. De reţinut şi articolele lui T. Roşu despre relicve dacice din reg. Dealul Viilor (Oradea).
4
Acestea sînt: Semicentenarul unirii Transilvaniei cu România în Bihor (19181968), Oradea, p. 127; Miron Pompiliu (1848-1897). Oradea, 1968, p. 178; Nicolae
Bălcescu (1819-1852). Oradea, 1969, p. 143; Bihor trecut, prezent, perspective.
Oradea, 1969, p. 141; Reuniunea de cîntări „Hi/aria" (1875-1970). Oradea, 1971,
p 149; Semicentenarul Partidului Comunist Român în Bihor (1921-1971). Oradea
1971, p. 381; Bartok Bela (1881-1945). Oradea, 1971, p. 118; Contributii la cunoaş
terea mişcărilor /ărăneşli de pe valea Crişului Repede. Oradea, 1971, p. 32; Nicolae
Jiga (1790-1870). Oradea, 1971, p. 127; Centenarul Societătii pentru crearea unui fond
ele teatru romăn (1870-1970). Oradea, 1972, p. 244; Emanuil Gojdu (102-1870) Oradea,
1972, p. 170. După cum reiese din enumerarea titlurilor este vorba de culegeri de
articole avînd o tematică comună, adică biografia unei anume personalităţi sau
fragmente conexe dintr-un fenomen social sau cultural.
5
Centenar „Familia" (1865-1965). Muzeul Regional Crişane.. Oradea, 1967, p. 214;
Chiriţă E., Ordentlich I., Chidioşan N. Tezaurul de monede dace de la Finiş. Muzeul
Regional Oradea, 1967, p. 60; Chirilă E., Ignat D. Tezaurul feudal de la Gurba
(sec. XV-XVIII), Muzeul Regional Crişana, Oradea, 1967, p. 48; Avram Al. Arhitectura romanică din Crişana. Muzeul (din) Oradea. Oradea 1969, p. 64; faur V.
Contribu/ii la cunoaşterea istoriei Bihorului (I), Muzeul judeţean Bihor. Oradee.,
1970, p. 120; Faur, V. Contribuţii Ia cunoaşterea istoriei Bihorului {II) Beiuşul
cultural. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea, 1971, p. 261; Godea, I. Monumente de arhitectură populară din nord-vestul României, I. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea,
1972, p. 73; Ordentlich, I., Chidioşan N., Faur, V., Marinescu, I. Ghidul expoziţiei
secţiei de istorie. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea, 1972 nepaginat; cu text în limbile română şi germană); Chirilă E., Chidioşan N., Ordentlich I., Kiss L. Munzhorte
von Silindia. Muzeul Ţării Crişurilor şi Muzeul judeţean Arad. Oradea, 1972, p. 72.
6 Vezi ce.pitoiul i,comuna primitivă" din „Bibliografia istorică a Bihorului" (dată
în anexă)
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Un început promiţător se constată şi în istoriografia medievală a
Dihorului, argumentul aserţiunii noastre fiind cele 23 lucrări (6 referitoare la evul mediu timpuriu şi 17 la feudalismul dezvoltat). Este
incontestabil că prevalenta o au cercetările de istoria culturii7 însă
sînt reperabile şi analizele unor evenimente sociale şi realităţi economice8. Spre acestea ar trebui - după opinia noastră - să se concentrez0, cu mai multă insistenţă, străduinţele istoricilor bihoreni.
Este un imperativ ştiinţific, deoarece n-au fost încă explicitate relaţiile
sociale din evul mediu şi nici factorii economici (care au asigurat cu
produse piaţa locală) n-au fost studiaţi îndeajuns. De o simUară însemnătate ni se pare demografia şi lingvistica istorică, deocamdatii
inexistente.
Neîndoielnic, epoca modernă a istoriei locale (a doua jumătate a
veacului al XVIII-iea 1918) a fost cu asiduitate investigată, rezultînd numărul impresionant de 124 comunicări. Ele sînt astfel compartimentate: cu conţinut social-economic 12 şi cultural-politic 112.
O disproporţie netă în favoarea celor din urmă. Cu toate că sîntern
pentru acordarea unei mai sporite atenţii problematicii sociale :;;i
economice, nu putem considera ca nepotrivită continuarea, cu identică seriozitate, a cercetării unor aspecte ale istoriei culturale şi politice a românilor bihoreni, fiindcă acestea ne aduc în actualitatecele două coordonate ale vieţii lor naţionale: dorinţa de intrare în
competiţie pe plan spiritual şi voinţa de emancipare de sub dominaţia străină.

Consemnăm şi numele autorilor mai activi din punctul de vedere
al consideraţiilor de mai sus: Viorel Faur (40 lucrări), Pavel Teodor
(9), T. Roşu (9), Ioan Chira, Lucian Drimba şi Ion Bradu (7).
Construit<', în mod frecvent pe o informaţie inedită sau nevalorificată ştiinţific (de pildă, cărţile, tipăriturile volante şi, desigur, presa vremii), acestea reconstituie evenimente politice (ecoul războaie
lor napoleoniene în Bihor, solidarizarea satelor din sud cu Avram
Iancu, lupta pentru introducerea şi menţinerea limbii române în administraţie, atitudinea populaţiei locale în timpul războiului pentru
cucerirea independenţei naţionale (1877-1878), alegerea lui Vasile
Lucaciu ca deputat la Beiuş şi aportul românilor orădeni la actul ct•~
la 1 Decembrie 1918), fragmente din viaţa culturală (activitatea societăţilor şi reuniunilor literar-muzicale, istoria învăţămîntului, unitatea culturală, tipografia din Beiuş, manifestările teatral0 etc), precum şi capitole din biografia unor personalităţi: Emanuil Gojdu, Iosif
Vulcan, Miron Pompiliu, Bartok Bela şi Nicolae Jiga.
O mai fermă cantonare în frămîntările sociale este sesizabilă în
lucrările cc vizează epoca contemporană ( 1919-1944). Astfel, a fost
7
8

datorate lui N. Chidioşan, AI. Avram, Edit Dumitraşcu şi Titus Roşu
ap1u\inînd lui I. Bradu, I. Puşcaş, I. Şuta, A. Ilea şi L. Borcea
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cercetată situaţia ţărănimii din judeţ
cialiştilor bihoreni la transformarea

în anul 1919, contribuţia soPartidului Socialist în Partidul
Comunist Român, activitatea secţiei din Bihor a Blocului Muncitoresc - Ţărănesc ( 1925-1933), solidarizarea muncitorimii cu luptele
C.F.R.-iştilor şi petroliştilor clin 1933, difuzarea cunoştinţdor politice
şi ştiinţifice în organizaţiile muncitoreşti clin Oradea şi Bihor, lupla
antifascistă a oamenilor muncii din Bihor între 1933-1944, starea ele
spirit a populaţiei în preajma dictatului de la Viena, apoi clin perioada premergătoare insurecţiei armate de la 23 August 1944, lupta
pentru eliberarea oraşului Oradea (septembrie octombrie 1944),
democratizarea aparatului de stat şi refacerea economică a judeţului.
Dacă vrem să fim oneşti, şi, în acest fel să evităm apologia, atunci
Yom. amenda şi lacunele, am zice inerente, ale istoriografici bihorene.
Ele rezidă în utilizarea, pe alocuri incorectă a aparaturii ştiinţifice,
compilaţia de idei şi date din lucrări ale înaintaşilor, inconsecvenţe
formale, repetiţii obsedante de expresii, necoroborarca unor iz voarc
de valoare secundară cu cele acceptate de istoriografic, tendinţa de
a cădea în frazeologie demagogică sau de a conferi unor fapte din
trecut sensuri pe care nu le au, deci nu o interpretare dialectică ci
dogmatică. Expresie a unui stadiu atins de istoriografia bihoreană
este şi cercetarea pc suprafeţe înguste, fără să se ajungă la cristalizarea unor sinteze şi monografii. Nu este departe însă acest moment
care va atesta totodată maturizarea istoriografici bihorene, de a că
rei vigoare şi posibilităţi sîntem convinşi, mai ales că am parcurs-o
aproape în întregime şi am detectat semnele unei îmbogăţiri ideatice
şi perfecţionări a unelt0lor.
1

SITUAŢIA

materialelor istoriografice referitoare la epoca
a trecutului bihorean

modernă

şi

contemporană

- - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - -·---

i
I

1
Sec. XVIII (a

Problematica , doua jumAtate)

1849-1877

11878-1918

1919-1940

total

1941-1972

-1848

Socială

11

15
41

7
1
15
32

20

8

60

55

31

27

4

economică
politică
culturală

2
7

Total

9
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27

5
4

5

42
108

10

I

182

L I
titlurilor de periodice

şi

S

T

A

culegeri de articole prescurtate

,,Acta Musei Napocensis" (Cluj)

Acta Mus. Napocensls
Actes du VIie Congres

,.Actes du Vile Congres International des Scienses Prehislorique et Protohistorique" (Prague)

Internaţional

Bihor

,.Bihor - trecut, prezent, perspective" ( Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului
Bihor)

Centenar fond de teatru

„Centenarul Societăţii pentru crearea unui fond
de teatru român" (Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor)

Contrib. Ist. Bihor

,.Contribuţii la
cunoaşterea istoriei Bihorului"
(Muzeul Ţării Crişurilor. Autorul culegerilor de
articole: Viorel Faur)

Contrib. la con.

mişc.

Crlsla
L.

şt.

ţăr.

„Contribuţii

cunoaşterea

de pe

la
valea

cultură

şi educaţie

mişcărilor

Crişului

Repede"
socialistă al

,.Crisia - culegere de materiale
(Institutul Pedagogic Oradea)
,.Lucrări ştiinţifice"

ţărăneşti

(Comitetul de
judeţului Bihor)
şi

studii"

(Institutul Pedagogic Oradea)

Materiale
Mat. Arch.

,.Materiale

Rev. Muz.

,.Revista Muzeelor"

Semicentenarul P.C.R.

„Semicentenarul Partidului Comunist Român în
Bihor" (Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor)

Semicentenarul Unirii

„Semicentenarul unirii Transilvaniei cu România
în Bihor" (Comitetul de cultură şi educatie socialistă al judeţului Bihor)

Studii
Studii Art. Ist.
Studii Cerc. Ist. Veche

,.Studii

şi

comunicări"

.,Studii

şi

articole de istorie"

şi

cercetări

arheologice"

„Materiale arheologice privind istoria veche a
R.S.R. (Bucureşti)
(Bucureşti)

(Sibiu)
(Bucureşti)

„Studii şi cercetări de istorie veche". Academia
Republicii Populare Române (Bucureşti)
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BIBLIO&RAFIA ISTORICA A BIHORULUI IN ANII REPUBLICII
(1948-1972)

COMUNA PRIMITIVA
DUMITRAŞCU

;.

S., T AUTU N.

Ceramica

pictată

descoperită

la

Oradea-Ioşia.

Crisia, 1971, p. 47-53

2. DUMITRAŞCU S., T AUTU N. Descoperiri arheologice în hotarul comunei suburbane Sîntandrei. Semicentenaru.I Unirii. Oradea, 1968, p. 11-15
3.

DUMITRAŞCU

S.

A_şezarea

Cotofeni de la

Giriş

Rituri, L.sl., 2, 1968, p. 257-265

4. RUSU M., SPOIALĂ V., GALAMB L. Săpăturile arheologice de la Oradea.
Arch., XIII, 1961, p. 159-163

5. HOREDT K., RUSU M., ORDENTLICH I.
VIII, 1962, p. 317-324

Săpăturile

Mat.

de la Otomani. Materiale,

6. ORDENTLICH I. Foselania v Otomani v svete poslednih rascopoc. Dacia, VII,
1963, p. 115-139
7. ORDENTLICH I. Depozitul de
II-III, 1964, p. 477-485
8. ORDENTLICH I. La
p. 19

Sălacea

bronzuri
mărturii

de

la

Sălard.

Arheologia

Moldevei,

din epoca bronzului. Familia 1965, 2,

9. ORDENTLICH I. Un depozit r de vase de tip Otomani de la
Studii, 1965, 12, p. 181-187

Valea

lui

Mihai.

I O. ORDENTLICH I. Sisteme de fortificaţie în staţiunea eponimă a culturii Otomani. Rev. Muz. II, 1965, Număr special, p. 420
11. ORDENTLICH I. Sistemul de fortificare a aşezării de la Sălacea. Rev. Muz.,
1966, 6, p. 550-552
12. ORDENTLICH I. Două statuete cu cap
Cerc. Ist. Veche, 1967, 1. p. 147-154

mobil descoperite la Sălacea. Studii

13. ORDENTLICH I. Depozitul de bronzuri de la Otomani. Acta Mus. Napocensis,
V, 1968, p. 397-404
I

14. ORDENTLICH I. Anordnung und ban der wohnungen im rahmen der Otomanikultur in Rumănien.JDacia, XII, 1968, p. 141-163
15. CHIDIOŞAN N. Beitrăge zur kentorîs der wîetenbergkultur im lîchte der neuen
funde von Derişda. Dacia, XII, 1968, p. 155-175
16. ORDENTLICH I. Probleme der 'befestîgungslagen în den sîedlungen der
Otomanîkultur în deren rumănîschern verbreitunggenîet. Dacia, XII, 1969,

p. 457-474
19 - Crlsla
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17. ORDENTLICH I. Die cronologische gliederung der Otomanikultur auf dem
rumănischen
gebiet und ihre wichtigsten merkmale. Dacia, XIV,
1970,
p. 84-97
18. ORDENTLICH I. Die innere Periodeneinteilung der Otomanikultur. Actes du Vlfe
Congres International, 1970, 619-622
CHIDIOŞAN

19.

20.

N. La periodisation interne de la civilisation Wietenberg sur la
foundament des fouilles de Derşida. Actes du V IIe Congres International. 1970,
p. 622-625

CHIDIOŞAN

N. Contributii la cunoaşterea grupei Suciu de Sus în contextul
epocii bronzului din Crişana. Studii Cerc. Ist. Veche., 1970, 2, p. 287-193

21. ORDENTLICH I. Aria de răspîndirie a culturii Otomani de pe teritoriul României. Marmatia. Baia Mare, 1971, p. 21-35
22. ORDENTLICH I. Contribuţia
(corn. Sălacea, jud. Bihor) la
Satu Mare, 1972, p. 63-82

săpăturilor
cunoaşterea

arheologice de pe „Dealul Viilor"
culturii Otomani. Studii şi comunicări.

23. V ASILIEV N., CHIDIOŞAN N. O aplică scitică de
Studii Cerc. Ist. Veche. 1972, 3, p. 453---457

tolbă descoperită

la Salonta.

STATUL DAC
24.

DUMITRAŞCU

S. Aşezări şi descoperiri dacice din vestul
mâniei în sec. II-IV e.n. L. st., 2, 1968 p. 239-257

25.

DUMITRAŞCU

26.

DUMITRAŞCU

27.

DUMITRAŞCU

şi

nord-vestul Ro-

S. Contribuţii la cunoaşterea graniţei de vest a Daciei romane.
Acta Mus. Napocensis, VI, 1969, p. 483---491

S. Dacii din vestul şi nord-vestul României în lumina cercetă
rilor istorice-arheologice din anii de după 23 August 1944. Bihor. Oradea,
1969, p. 119-127
DUDAŞ

S., MALAIESCU D.,

F.

Aşezarea

dacică

de la Moroda,

L. st., Seria B, 1970, p. 161-167

28.
29.

DUMITRAŞCU
ROŞU

T. O

S.

Cetăţuia

dacică

aşezare dacică.

de la Clit. L. st., Seria B, 1970, p. 147-160

Famma, 1970, 8, p. 21

30. DUMITRAŞCU S. Dacidava? Crisia, 1971, p. 39---46
31. DUMITRAŞCU S., NANASI Z. Ceramică descoperită la
Studii şi comunicări. Satu Mare, 1971, p. 227-236

Ghenetea

(j.

Bihor).

32. DUMITRAŞCU S. Dacii din vest şi nord-vest. Familia, 1971, p. 16
33. DUMITRAŞCU S., MARGHITAN L., Aşezări şi descoperiri dacice în vestul şi
nord-vestul României din sec. III î.e.n.-Ile.n. Sarge/ia, VIII, De,·a, 1971,
p. 45-55
34. ROŞU T. Aşezarea dadcă din Dealul Viilor de la Oradea. Crisia, 1972, p. 115121
34. DUMITRAŞCU S. Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni. Crisia, 1972, p. 121-149
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CHIDIOŞAN

N. Contribuţii la cunoaşterea cimitirului daco-sarmatic de la
mand. Rev. Muz., II, 1965, Număr special, p. 443-444

36.
37.

291
Şi

DUMITRAŞCU

S. Dacii şi neamurile germanice din nord-vestul Dacici. Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 359-381

ROŞU

38.

T. Hunnenzeitliche funde aus Oradea. Dacia, IX, 1965, p. 403-405

39. CHIRILĂ E., CHIDIOŞAN N., LUCĂCEL V., MILEA Z., ORDENTLICH I. Descoperiri monetare antice în Transilvania. Acta Mus. Napoccnsis, II, 1965, p. 645647
40.

CHIRILĂ

E., CHIDIOŞAN N., DUMITRAŞCU S., STEIU N. Descoperiri monetare
antice din Transilvania. Studii, 1969, p. 283-284

41. CHIRILĂ E., LUCĂCEL V., MILEA Z., NEMETI I., ORDENTLICH I. Descoperiri
monetare antice în Transilvania. Acta Mus. Napocensis, VII, 1970, p. 507-509
42.

CHIRILĂ

E., DUMITRAŞCU S., MĂLĂIESCU D. Descoperiri monetare antice.
Apulum, IX, Alba Iulia, 1971, p. 169-173

43.

DUMITRAŞCU

S.

Colecţia

arheologică

„Eugen Potoran", Familia 1967, 1, p. 22

44. DUMITRAŞCU S. Colecţia arheologică „Eugen Potoran". L. st., 1967, p. 73-79
45. ROŞU T. Colecţia arheologică a Liceului nr. 1, din Oradea, Rev. Muz., 1967,
p. 354-355

EVUL MEDIU TIMPURIU (SEC. X -

46.

CHIDIOŞAN

N., ORDENTLICH I.

Rarităţi

MIJLOCUL SEC. XII)

la muzeul din Oradea. Familia, 1966,

3, p. 18
47.

CHIDIOŞAN

N., ORDENTLICH I. Sinteze istorice

crişene.

Familia 1966, 4, p. 18

48. CHIDIOŞAN N., NANAŞI Z. Un mormînt din perioada prefeudală descoperit
la Săcuieni. Acta. Muz. Napocensis, V, 1968, p. 517-520
49.
50.

51.

CHIDIOŞAN

N. O necropolă din feudalismul timpuriu
Studii Cerc. Ist. Veche, 1969, 4, p. 612---615

ROŞU

T. Oradea - cetatea Bihor,
Unirii. Oradea, 1968, p. 15-23

străveche

descoperită

aşezare voievodală.

CHIDIOŞAN

N. Mormîntul din perioada feudalismului
petreu. Studii, 1965, p. 237-243

la

Sălacea.

Semicentenarul

timpuriu de la

Galoş

EVUL MEDIU DEZVOLTAT
52. AVRAM AL. Romanesque basilicas of Bihor. Revue
I' Art, Bucureşti, Tom. VI, 1969, p. 69-79
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53.
54.

ROŞU

T. Vămi, vaduri şi drumuri comerciale bihorene
cului al XIV-iea. Studii Art. Ist., 1961, p. 69--86

pînă

la

jumătatea

vea-

DUMITRAŞCU

E., Oradea medievală văzută de călători străini şi cronicari turci
(sec. XJV-XVJ). Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 337-351

55. SINGER A.
p. 23--26
56.

10

Tradiţii

umaniste la Oradea. Semicentenarul Unirii Oradea, 1968,

N. Varadinum 400. Familia, 1970, 1, p. 6

CHIDIOŞA:'-J

57. BORCEA L. Turnul ciunt din Salonta. Familia, 1967, 2, p. 18
58. BORCEA L. Oradea în opera cronicarului bihorean Ioan Szalardi Semicentenarul
Unirii. Oradea, 1968, p. 31-36
59. BRATU I. VEST ALE D. Tezaurul feudal din Dealul Viilor-Oradea ( a
mătate a secolului al XVI-iea). L. st., 1971, p. 31-57
60. BORCEA L.

Frămîntări
mişc.

Contrib. la cun.
61. FAUR V.

Urmaşii

arhitecţilor

ROŞU

T. lnsemnări
1970, p. 219----221

şi

daci. Magazin istoric, 1971, 8, p. 71-72

inscripţii

bihorene.

Limbă

64. BRATU I., PUŞCAŞ I. Consideraţii in jurul
la 1772. L. st., Seria B, 1970, p. 169---- 195
65. BRATU I.,
66.

CHIDIOŞAN

67.

ŞUTA
reş

68.

PUŞCAŞ

ju-

sociale în părţile Aleşdului in mijlocul sec. al XVIIl-lea.
/ăr. Oradea, 1971, p. 5---11

62. AVRAM A. Un monument de artă feudală din Oradea Semicentenarul Unirii. Oradea, 1968, p. 26-31
63.

două

I. Urbariul

Velenţei

N. Un monument de
Brusturi) Familia, 1967, 3, p. 5

palatul în stil baroc.

şi literatură,

reglementării

XXIV,

Bucureşti,

urbariale a Velentei

la 1772. L. st., 1971, p. 141-167

arhitectură

românească

(Biserica

de

lemn

I., ILEA A. Aspecte privind exploatarea şi Yalorificarea sării în Maramuşi Bihor în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. L. st., 2, 1968,
p. 305---309

ŞUT A

I., ILEA A. O manufactură de
al XVIII-iea. L. şi., 1971, p. 73-81

mătase

orădeană

de la

sfirşitul

secolului

A DOUA JUMATATE A SEC. XVIII - 1848
69. BRADU M. Samuil Vulcan. Familia, 1967, 9, p. 18
70. FAUR V. Cărţile româneşti din biblioteca iluministului orădean Samuil Vulcan.
Revista Bibliotecilor., Bucureşti, 1972, 6, 350-353
71. FAUR V. Bihorul în epoca napoleoniană. Contrib. ist. Bihor, II Oradea, 1971
p. 15-44
72. ROŞU T. Comentarii la o enciclică papală împotriva carbonarilor. Studii Art. Ist.
VII, 1957, p. 379----386
73. DUMA-SUCEVEANU C. Liceul „Samull Vulcan". Famillau. 1967, 11, p. 22

https://biblioteca-digitala.ro

11

ViorP.J Faur

293

74. FAUR V. 140 de ani de la înfiinţarea Liceului „Samuil Vulcan" din Beiuş,
Din activitatea lui Teodor Chioreanul. Revista de Pedagogie, Bucureşti, XVII,
1968, 11, p. 100----102
75. DUMA-SUCEVEANU C. Aniversări

ale luminii (Liceul

„Samuil

Vulcan"

din

Beiuş)). Gazeta lnvăţămîntului. Bucureşti, XX, 1968, 964, p. 1 şi 4

76. DRĂUCEANU I. Şcoala populară din Bihor în secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea.
L. şi., seria B, 1969, p. 413-423
77. DRĂUCEANU I. Organizarea şcolii populare în secolele
XIX-iea. L. şt., Scria B, 1970, p. 321.-327

al XVIII-iea

şi

al

PERIOADA 1848-1878
78. DAN M., FAUR V. Solidari cu Iancu. Familia, 1971, 11, p. 16
79. FAUR V. Documente bihorene despre propaganda postpaşoptistă a emigraţiei
române Contrib. ist. Bihor, I. Oradea 1970, p. 13-18
80. FAUR V. Date noi despre unul din momentele importante ale fiinţării gimnaziului din Beiuş. Contrib. ist. Bihor II, Oradea, 1971, p. 5-12

81. FAUR V. Momente din lupta ţărănimii bihorene pentru drepturi sociale. Contrib. ist. Bih., I. Oradea, 1970, p. 49-56
82. VARGA V. Primii paşi ai mişcării muncitoreşti din
narul P.C.R. Oradea, 1971, p. 39-51

judeţul

Bihor. Semicente-

83. FAUR V. Din activitatea cultural-muzicală a românilor bihoreni între anii 18441875. Contrib. ist. Bihor, II. Oradea, 1971, p. 45-57
84. CECIU A. Din corespondenţa inedită a
tură, XIX. Bucureşti, 1968, p. 199-207

„lepturiştilor"

85. CARA R. Societatea de „leptură" din Oradea.
Oradea, 1969, p. 183-187
86. FAUR V. Societatea de lectură din Oradea mâneşti. Familia, 1972, 3, p. 6-7

orădeni.

Cercetări

de

Limbă

limbă

şi

litera-

şi literatură.

factor al unitătii culturale ro-

87. ROŞU T. Contribuţii la activitatea societăţii de lectură a tinerimii studina~e
clin Oradea. Date şi documente. Nicolae .liga. Oradea, 1972, p. 89-127
88. FAUR V. Matricolii Preparandiei greco-catolice din Oradea pe anii
1863/64. Contrib. ist. Bihor., Oradea, 1971, p. 217-234
89. GRECU V. Acum 110 ani 6, p. 17

l 848.'9-

conferinţe învăţătoreşti la Oradea. Familia,

1967,

90. FAUR V. Contribuţii la istoricul societă\ii de lectură „Samuil Vulcan". Familia,
1968, 9, p. 5

91. ROŞU T. Aspecte din lupta pentru dreptul limbii române în Bihor. Cercetări
de limbă şi literatură. Oradea, 1968, p. 93-96
92. PAVEL T. Din lupta politic11 a românilor bihoreni pentru drepturi politice şi
naţionale (1861-1863). L. şt., seria B, 1969, p. 301-315
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93. FAUR V. Aspecte din lupta românilor bihoreni pentru menţinerea limbii. Contrib. ist. Bihor, I. Oradea, 1970, p. 19---48.
94. NEŞ T. Mişcarea naţională şi mişcări ţărăneşti în Bihor sub absolutism. L. sl.,
1971, p. 266-271
95. PAVEL T. Activitatea Asociaţiei naţionale arădene în sprijinul învăţămîntului
românesc clin Banat şi Crişana (1862-1918). Banatica. Reşiţa, 1971.
96. BRADU I. Fondatori de aşezăminte culturale bihorene contemporane cu Nicolae
Jiga. Nicolae Jiga, Oradea, 1972, p. 75-89
97. DRIMBA L. lnceputurile teatrului românesc în Crişana. FamiJia 1966, 12, p. 10
şi 1967, 1, p. 18
98. FAUR V. Beiuşul cultural. Teatru românesc, I şi II. Familia 1968, 4, p. 15 şi
6, p. 6
99. FAUR V. Referinţe sociale şi etnografice în opera lui Miron Pompiliu. Miron
Pompiliu (1848-1897). Oradea, 1968, p. 43-51
100. BRADU I. La o aniversare (Miron Pompiliu). Familia, 1968, 6, p. 10
101. CECIU A. Un pedagog bihorean (Gheorghe Popa). Familia, 1967, 9. p. 22
102. GOLBAN I., FAUR V. Nicolae Jiga (1790-1870). Nicolae Jiga. Oradea, 1972,
p. 7-10
103, FUŞCAŞ
I. Contribuţii la cunoaşterea activităţii politice a lui Nicolae Jiga.
Nicolae Jiga. Oradea, 1972, p. 10-23
104. PAVEL T. Nicolae Jiga în frămîntările revolutionare din 1848---49 pentru învltămînt românesc în Crişana, Nicolae Jiga. Oradea, 1972, p. 23---47.

I 05. GUI I. Nicolae Jiga
1972, p. 47-59

şi

satul

său

şi

în documente

amintiri. Nicolae liga. Oradea,

106. CHIRA I., VIFOR, Al. Un document inedit care referă despre activitatea filantropică a lui Nicolae Jiga. Nicolae Jiga. Oradea, 1972, p. 69-75
107. BRADU M. Emanuil Gojdu. Familia, 1967, 2, p. 5
108. CHIRA J., CHIDJOŞAN N. Emanuil Gojdu 1972, p. 21-33

mecenat. Emanuil Gojdu. Oraden,

!09. FAUR V„ GOLRAN I. MomPnte din artivitatea
Fmnnuil Gojdu. Oradea, 1972, p. 33-43

politică

a lui Emanuil Gojdu.

110. FAUR R., Presa româneascâ din imperiul habsburgic despre Emanuil Gojdu.
Emanuil Gojdu. Oradea, 1972, p. 45-53
1 11. PUŞCAŞ

I., POPOVICI I. Bursieri ai
Oradea, 1972, p. 53-67

fundaţiei

Emanuil Gojdu. Emanu/l Go/du.

112. CHIRA I., FAUR V. Documente referitoare la activitatea politică şi filantropic-onaţională n bihoreanului Emanuil Gojdu. Emanuil Gojdu. Oradea, 1972, p. 99---158
113. BALOTĂ N. Iosif Vulcan. Familia, 1965, 1, p. 12
114. POPESCU R. ,.Familiau despre continuitatea
1966, 5, p. 14

romană
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115. COTRUŞ O. Iosif Vulcan, Familia, 1966, 9, p. 8
116. V!NTURACHE M. Iosif Vulcan: .,Panteonul român". Cercetări de limbă şi literatură, I, Oradea, 1968, p. 13-19

117. DRIMBA L. Din corespondenta lui I. Vulcan. Cercetări de limbă şi literatură,
1, Oradea, 1968, p. 105--106
118. DRIMBA L. Colaborarea lui Iosif Vulcan Ia periodicele braşovene şi sibiene.
L.st., seria B. Oradea, 1969, p. 175-181
119. DRIMBA L. I. Vulcan. Mediul familial. Anii ele studii. începuturile publicistice. L.st., Seria B. Oradea, 1970, p. 63-87
120. DUMITRAŞCU S . .,Familia" clea, 1967, p. 81-90

istoria şi istoriografia. Centenar „Familia", Ora-

121. FAUR V. ,.Familia" organ de fortificare a conştiinţei naţionale. Cercetări
de Jimbă şi literatură, 1. Oradea, 1968, p. 19-29
122.

ROŞU

123.

ŞUT A I., ŞUT A V. Freda rea istoriei în
jumătate a secolului al XIX-iea. L.st.,

124.

ROŞU

T. Un manual de istorie

125.

ROŞU

T. Bihorul în unitatea

T. Instruire·a vechilor

învăţători

bihoreni. Familia, 1967, 9, p. 19
şcoala poporală din Bihor în a doua
seria B, Oradea, 1970, p. 351-357

naţională.

românească.

Familia, 1970, 4. p. 19
Familia, 1969, 10, p. 7

126. FAUR V. Aspecte bihorene ale unităţii culturale
Oradea, 1970, decembrie, p. 13-14
127. PAVEL T. Manifestări de conştiinţă natională în
trecut. Emanuil Gojdu. Oradea, 1972, p. 9-21
128.

româneşti.

şcolile

Plaiuri bihorene.

bihorene în veacul

VETTŞANU

V. Ideea de conştiintă naţională în lupta pentru afirmarea culturii
bihorene. Centenar fond de teatru. Oradea, 1972, p. 9-15

129. LENGHEL I. Casina
130. VIFOR AL. Casina

română

română

din
din

Beiuş.

Beiuş.

Familia, 1970, 3, p. 22
Familia, 1971, 10, p. 20

131. FAUR V. 100 de ,mi de Ia aparitia primului articol în limba
lia") despre Karl Marx. Familia, 1971, 12, p. 17

română

(în „Fami-

132. FAUR V. Noi documente despre prezenţa lui Ioan Slavici la Oradea. Contrib.
ist. Bihor. II. Oradea, 1971, p. 57-74
133. CHIDTOŞAN N. Centenarul muzeului din Oradea,
10. p. 21

Familia, 1972,

8,

p.

21

şi

134. CIRSTOIU I. Reuniunea de cîntări „Hilaria". Familia, 1968, 7, p. 10
135. CHIRA I., FAUR V. Reuniunea de
şi 22

cîntări

„Hilaria". Familia, 1970, 8, p. 14

136. CHIRA I. Infiin tarea reuniunii de cîntări „Hilaria II şi primii ani de activitate ai
acesteia. Hilaria. Oradea, 1971, p. 9-19.
137. FAUR V. Ecouri bihorene ale
Oradea, 1971, p. 75-84

războiului

de

independenţă. Contrib. ist. Bihor,
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PERIOADA 1879-1918
Frămîntări sociale
Aleşd. Semicentenarul

138. TODOCA I.
plasă

139. TODOCA I. Mişcări
lui din 1904 de la

din primii ani ai secolului al XIX-lea în fosta
P.C.R. Oradea, 1971, p. 119-127

tă-răneşti pe valea
Aleşd, Contrib. ia

Crişului Repede premergătoare măcelu
mişc. ţăr. Oradea, 1971, p. 11-19

cun.

140. BORCEA L. Represiunea sîngeroasă din
cun. mişc. ţăr. Oradea, 1971, p. 19-25
141. LUPU D. Ecoul mişcării de la
ţăr., Oradea, 1971, p. 25-31
142.

GIUŞCĂ

Aleşd

Aleşd

-

24 aprilie 1904. Contcib. la

din 24 aprilie 1904. Contrib. la cun.

A. Greva muncitorilor constructori din plasa Salonta -

mişc.

aprilie 1905.

Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 127-137

143.

ŞCHIOPU V., BOTEZAN L., ENEA C., PAVEL T. Contribu\ii la problema mi~.cărilor ţărăneşti din fostul Judet Bihor
în anul 1918. Studia Universitatis
Babeş-Bolyai, Series Historia, fasciculus 1, Cluj, 1968, p. 97-119

144. BOTEZAN L., FA VEL T„ SCHI OPU V. Actiuni ale ţărănimii din judetul Bihor
în perioada decembrie 1918 aprilie 1919. L.st., Seria B. Oradea, 1969,
p. 277-293
145.

PUŞCAŞ

I., POPOVICI I. Din istoricul Institutului de credit
reana". L.st. Oradea, 1971, p. 107-115.

146. FAUR R. Societatea pentru fond de teatru român
teatru. Oradea, 1972, p. 123-131.
147. DAN M., FAUR V. Din corespondenta
7, p, 15

inedită

şi

şi

Bihorul.

economii „BihoCentenar

fond

a lui Iosif Vulcan. Familia, 1970,

148. DAN M., FAUR V. Corespondenţa lui Iosif Vulcan cu
tenar fond teatru. Oradea, 1972, p. 77-93

Vincenţiu

Babeş.

Cen•

149. ROŞU T. Invătămîntul istoriei în pregătirea unitătii naţionale. Familia, 1968, 3,
p. 22
150, FAUR V. Alecsandri şi Vulcan. Familia, 1971, 7, p. 11
151. FAUR V. Contribuţii la cunoaşterea manifestărilor cu caracter muzeistic ale
românilor bihoreni în sec. XIX. Rev. Muz .. 1971, 4, p. 339-340
152. CHIRA I. 75 de ani de la apariţia revistei „Foaia literară". Familia, 1972, 4, p. 14
153. CHIRA I., VIFOR AL. Din corespondenta lui Iosif Blaga şi Iosif Vulcan. Centenar fond teatru. Oradea, 1972, p. 93- I 07
154. DRIMBA L. Iosif Vulcan, academician. L.sl., seria B, 1969. p. 147-161
155. DRIMBA L. I. Vulcan şi G. Barit. L.st., 2, 1968, p. 187-199

I 56. KOTELES P. Iosif Vulcan în limba maghiară. Pami/ia, l 970, 4, p. 19
157. DRIMBA L. Iosif Vulcan pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Familia, 1967,
7, p. 17
158. POPA D. Iosif Vulcan şi Academia. Familia, 1966, 9, p. 9
159. FAUR V. Trei scrisori ale lui Gavriil Musfcescu către Iosif Vulcan. Contrib. ist.
Bihor„ 11, Oradea, 1971, p. 84-92
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-------------------------------------160. FAUR V. Biografia lui Avram Iancu în „Transilvania"
în Bihor). Familia, 1972, 9, p. 8
161. FAUR V. Nicolae Iorga şi revista
Oradea, 1971, p. 319-327

„Familia"

(seria

şi

I).

(Circulaţia

„Astra"

ei

Semicentenarul P.C.R.

162. FAUR V. Raportul lui Vasile Mangra despre situaţia şcolilor ortodoxe din
Bihor în anul 1903. Contrib, ist. Bihor., II. Oradea, 1971, p. 235-241
163. FAUR V. Din corespondenta unor mari muzicieni români cu N. Firu. Contrib.
ist. Bihor, I. Oradea, 1970, p. 57-98
164. FAUR V. Din corespondenta inedită a lui Tiberiu Brediceanu cu Gh. Tulbure.
Contrib. ist. Bihor., II, Oradea, 1971, p. 92-107
165. GOLBAN I., FAUR V. Receptivitatea românilor transilvăneni fată de creatia
dramatică a lui Iosif Vulcan. Centenar fond de teatru. Oradea, 1972, p. 57-77
166. FAUR V. Contribuţii documentare la cunoaşterea preliminariilor constituirii
reuniunii de cîntl'\ri „Lira" din Beiuş. Contrib. ist. Bihor., II. Oradea, 1971,
p. 110-129
167. FAUR V. Tipografia din Beiuş - activ factor de
ist. Bihor., II. Oradea, 1971, p. 130-141.
168. FAUR V. Nicolae Iorga
1971, 5, p. 10
169.

ARENDAŞ

M.
p. 129-140

şi

cultură

românească.

Bihorul (I, II, III) Familia, 1969, 10, p. 11

Contribuţii

la

bibliografia

„Hilariei".

Hilaria.

şi

Contrib.

12, p. 22:

Oradea,

1971,

170. FAUR V. Activitatea reuniunii de cîntări „Hilaria" şi a dirijorului acesteia,
Nicolae Firu, în lumina unor corespondente inedite. Hi/aria. Oradea, 1971.
p. 83-97
171. BRADU I. Forme tradiţionale ale culturii de
Hi/aria. Oradea, 1971, p. 97-115
172.

GEOLDEŞ

A.

Consideraţii

masă

în activitatea „Hilariei".

asupra repertoriului reuniunii de

cîntări

„Hilari a".

Hilaria. Oradea, 1971, p. 61-69

173. GUI, I. Nicolae Firu 174.

animator al „Hilariei". Hilaria. Oradea, 1971, p. 69-81

I. Din activi late a desfăşurată de „Hilari a" pentru
nationale. Hi/aria. Oradea, 1971, p. 51-61

PUŞCAŞ,

175. BRADU, I. Dramaturgi bihoreni ai
teatru. Oradea, 1972, p. 157-173

răspîndirea

culturii

teatrului de diletanti. Centenar fond

de

176. DANCIU, M. Freocupări pentru editarea unui ziar românesc în Bihor în 1918:
„Tribuna Bihorului". L.st., seria B, 1969, p. 241-251

177. DRAGHICI, O., POP E. Spitalul din Beiuş (65 de ani de la înfiinţare). Familia,
1969, 1, p. 22
178. BRADU, I. Profesorul Constantin Pavel. Familia, 1968, 2, p. 16
179. PAVEL, T. Din lupta populaţiei bihorene pentru unirea Transilvaniei cu România. Semicentenarul Unirii. Oradea, 1968, p. 61-71
180. FAUR, V. Manifestări sud-bihorene pentru unire. Semicentenarul Unirii. Oradea,
1968, p. 112-117

https://biblioteca-digitala.ro

16

Bibl. ist. a Bihorului (1948-1972)

298
181.

PUŞCAŞ,

I. Din lupta politică a românilor bihoreni
seria B, 1969, p. 251-263.

182.

DUMITRAŞCU,

S. Oradea -

centru al

activităţii

în

anii

politice

1900-1914.
româneşti

în

L.sl.,

1918.

SemicenlenaruJ Unirii. Oradea, 1968, p. 36-43

183.

DUMITRAŞCU,

E. Aspecte din istoria

făuririi

unirii: 1918 la Oradea. Semicente-

narul Unirii. Oradea, 1968, p. 79-86

184.

DUMITRAŞCU,

S. Aurel

Lazăr,

185.

DUMITRAŞCU,

S. Un lupUltor bihorean pentru unire, dr. Aurel

FamiJia. 1968, 3, p. 18
Lazăr.

Semicen-

tenarul Unirii. Oradea, 1968, p. 99-105.

186. DUMA-SUCEVEANU, C. Beiuşul şi unirea Transilvaniei cu România. Semicenlenarul Unirii. Oradea, 1968, p. 105-112
187. PAVEL, T. Documentele Conferinţei de constituire a Consiliului
în Oradea şi Bihor. L.st., 2, 1968, p. 372-380
188. DAN, M., FAUR, V. Aspecte din activitatea Consiliului
Oradea şi Bihor. Familia, 1970, 11, p. 6

Naţional

Naţional

Român

Român din

189. PAVEL, T. Consideraţii asupra activităţii. rolului şi caracterului Consiliilor nationale române din Bihor (noiembrie-decembrie 1918). Apulum. VII/II. Alba
Iulia, 1970
I 90. POF A, T. 12 Octombrie 1918 la Oradea. Familia, 1968, 1O, p. 22
191.

ŞARBA,

192.

ROŞU,

I. Nicolae Zigre. Familia, 1968, 5, p. 19
T. Gheorghe

Crişan.

Familia, 1968, 9, p. 13

PERIOADA 1919-1940
193.

ŞCHIOPU,

V., BOTEZAN, L., Aspecte ale situaţiei ţărănimii din judeţul Bihor
în perioada aprilie-decembrie 1919. L.st. Oradea, 1971, p. 123--133

194. DRECIN, M. Din contribuţia socialiştilor bihoreni la transformarea Partidului
Socialist în Partidul Comunist Român. Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971,
p. 51-63
195. PAVEL, T. Activitatea sectiei din Bihor a Blocului Muncitoresc
(1925--1933). Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 83-93

Ţărănesc

196. SPOIALĂ, V. Solidaritatea muncitorimii din Bihor cu luptele C.F.R.-işlilor şi
şi petroliştilor din 1933. Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 93--101
197. KOROSJ, S. Mişcarea muncitoreasdi din Bihor şi Eugen Rozvan. Semicentenarul
P.C.R. Oradea, 1971, p. 63-83
198. PAVEL, T., DRECJN, M. Din lupta antifascistă a oamenilor muncii
între 1933-1944 Bihor. Oradea, 1969, p. 21-29

în Bihor

199. KOROSJ, S. Din activitatea de difuzare a cunoştinţelor politice şi ştiintifice
în organizatiile muncitoreşti din Oradea şi Bihor. Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 327-337
200. KOROSI, S. Căminul muncitoresc din Oradea. Semicentenarul P.C.R. Oradea,
1971, p. 137-147
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frăţeşti.

201. BLAJOVICI, T. Documente: In spiritul prieteniei
Oradea, 1971, p. 285-293
202. PUST AI, E. Amintiri din anii
1971, p. 31-37
203.

de

ilegalitate.

Semicentenarul P.C.R.

Semicentenarul

P.C.R.

BROINAŞ,

A. Din amintirile unor vechi militanţi bihoreni ai
niste. Semicentenaru/ P.C.R. Oradea, 1971, p. 101-119

Oradea,

mişcării

comu-

204. DANCIU, M., PAVEL, T. Starea de spirit a maselor populare din -judeţul Bihor
în preajma dictatului de la Viena. L.st. 1, I 967, p. 55-65
205. SUCIGAN, L. 1918 oglindit în paginile
Unirii. Oradea, 1968, p. 117-121
206. FOPA-TAUF, D. Reviste
207.

ROŞU,

orădene

T. Din activitatea ,,Astrei"

„Familia". Semicentenarul

revistei

despre unire. Familia, 1967, 1, p. 22
orădene.

Familia, 1968, 6, p. 17

208. FAUR, V. Manifestări teatrale la Beiuş în primul deceniu al perioadei interbelice. Contrib. ist. Bihor., II. Oradea 1971, p. 142-201
209. FAUR, V., POPOVICI, I. Momente din istoria teatrului românesc în perioada
interbelică. Preocupări bihorene pentru organizarea unei trupe stabile la Oradea. Centenar fond teatru. Oradea, 1972, p. 173-231
'.210. MIERLUŢIU, I. Activitatea interbelică
a
reuniunii
(1918-1940). Hilaria. Oradea, 1971, p. 19-39
211.

DUMITRAŞCU, S. Tradiţii ale şcolii superioare orădene.
superior, X. Bucureşti, 1968, p. 72-76.

212. FAUR, V. Aristide N. Demetriade
211. FAUR, V. Cinematograful din
p. 202-214

şi Beiuşul.

Beiuş.

de

cîntări

Revista

11

Hilaria"

învăţămîntului

Familia, 1967, 10, p. 22.

Contrib.

ist.

Bihor.,

II,

Oradea,

1971,

214. FAUR, V. Iniţiative culturale bihorene în anii interbelici. Contrib. ist. Bihor.,
I. Oradea, 1970, p. 99-110
215. SINGER, A.

Tradiţiile

noastre (Liceul „Emanuil Gojdu"). Familia, 1967, 2, p. 5

216. BRADU, I. Emanuil Gojdu în publicistica
1972, p. ol-77

bihoreană.

Emanuil Gojdu. Oradea,

217. BRUCHENTHAL, M. Prima audiţie enesciană la Oradea. Familia, 1966, 2, p. 22
218. ISAIU, I. Enescu, cetăţean de onoare al oraşului Oradea. Familia, 1967, 9, p. 9
219. SPERANŢIA, E. Cele Trei Crişuri, Familia, 1970, 4, p. 17
220. BRADU, I. Francisc Hulic. Familia, 1967, 11, p. 22
221. FAUR, V. Nicolae Iorga reşti,

1969, 41, p, 12

conferenţiar

(la Oradea). România literară, Bucu-

222. ISAIU, I. Interferenţe culturale româno-maghiare. Semicentenarul P.C.R. Oradea,
1971, p. 293-301
223. ROŞESCU, E. Contribuţia Liceului „Emanuil Gojdu" din Oradea la progresul
social. Emanuil Gojdu. Oradea, 1972, p. 77-99
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224. DANCIU, M. Aspecte din lupta oamenilor muncii din Bihor sub conducerea
P.C.R. pentru victoria împotriva fascismului. Semicentenarul P.C.R. Oradea,
1971, p. 233-243
225.

ŞUTA, I., ŞUTA, V. Starea de
mergătoare evenimentelor din

spirit a populaţiei din Bihor în perioada preaugust 1944, L.sl., seria B, 1970, p. 269-275

226. DAUER, A. Mărturii despre lupta formaţiunilor patriotice la Oradea ( augustoctombrie 1944). Semicentenarul P.C.R. Oradea, 1971, p. 147-155
227. DELIMAN, E. Lupta ţărănimii muncitoare sub conducerea F .C.R. pentru pămînt
în fostul judeţ Bihor între oct. 1944-oct. 1945. L.st., 2, 1968, p. 329-339
228. BRATU, I. Zi

semnificativă

(12 octombrie 1944). Familia, 1966, 10, p.1

229. BOGDAN, A. Contribuţii la istoria luptei pentru eliberarea oraşului Oradea în
octombrie 1944. Semicentenarul Unirii. Oradea, 1968, p. 50-61
230. HORTOPAN, I. Un sfert de veac de la eliberarea Oradiei. Familia, 1969, 9, p. 1
231.

CATANĂ,
judeţului

232.

ROŞU,

V., PETRI, I. Momente din luptele armatei române pentru eliberarea
Bihor. Bihor. Oradea, 1969, p. 29-37

T., MIERLUŢIU, I. Oradea în toamna anului 1944. Semicentenarul Unirii.
Oradea, 1968, p. 43-50

233. DANCIU, M. Din lupta maselor populare pentru dctoria B.P.D. în alegerile parlamentare din 1946 în judeţul Bihor. L.s1., seria B, 1970, p. 269-275
234. FAUR, V. Dr. Petru Groza la Oradea. Familia, 1972, 2, p. 1
235. MORGOVAN, M. Schimbări în structura
dea, 1969, p. 45-53

socială

a

236. SFOIALA, V. Lupta pentru refacerea economică
publice în Oradea şi în judeţul Bihor imediat
1969, p. 127-133

şi

237. GOLBAN, I. Unele aspecte privind industria
Revista Arhivelor, 1962, 2, p.

judeţului

şi

10

Bihor. Bihor. Ora-

pentru democratizarea vietii
eliberare. Bihor. Oradea,

după

extractivă

din regiunea

Crişana.

238. MĂLAN, P. Bihorul în contextul economic al tării. Bihor. Oradea 1969, p. 57-67
239. IONESCU, C. Realizările şi perspectivele iudetului Bihor în anii socialismului.
SemicentenaruJ P.C.R. Oradea, 1971, p. 23-31
240. FROJA, I. Politica Partidului Comunist Român dP rlt>zvoltare a tuturor judetPlor
tării şi implicatiile ei asupra dezvoltării judetului Bihor. Semicentenarul P.C.R.
Oradea, 1971, p. 155-169
241. MORGOVAN, M. Constante în activitatea politico-irleoloaică a orqanizatiei judetene P.C.R. Bihor, Semicentenarul P.C.R., Oradea, 1971, p. 169-185
242. BROINAŞ, A. Aspecte privinrl rolul presei din Bihor ln conso!idar0a puterii
populare. Bihor, Oradea, J 969, p. 37---45
243. DELIMAN, E., DRUŢA, F. Coordonatele principale ale politicii culturale a P.C.R.
în judeţul Bihor în anii construcţiei socialiste. Semicentenarul P.C.R. Oradea,
1971, p. 185-193
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246.
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redactori,
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75 DE ANI DE LA ADUNAREA GENERALĂ A „ASTREI"
DESFĂŞURATĂ

LA

BEIUŞ

DE
VIOREL f.''XR

Conform unei practici de o verificată eficienţă, ,,Astra'' îşi ţinea
adunarea generală de fiecare dată într-o altă localitate. Din invitaţiile
primite în acest sens era luată în considerare şi acceptată numai aceea
care garanta succesul adunării. In preajma adunării generale din 1897,
de la Mediaş, conducătorii „Astrei" s-au oprit asupra Beiuşului, care
urma să găzduiască adunarea generală în anul proxim, cînd prevederile noilor statute intrau în vigoare. Justificarea acestei preferinţe constă în rolul pe care aşezarea de pe Crişul Negru l-a jucat în veacul
al XIX-iea, ca puternică citadelă a rezistenţei naţionale. Se formase
în Beiuş un energic detaşament de intelectuali care activau în aşeză
mintele culturale şi administraţia locală. Partenie Cosma, membru al
Comitetului central al „Astrei", originar din Beiuş, îl avertizează pe
avocatul Paul Papp asupra oportunităţii invitării „Astrei" 1• Acesta din
urmă a convocat pentru ziua de 19 august 1897, Ia o adunare „frăţească", intelectualitatea beiuşeană. S-a redactat invitaţia şi prin
mijlocirea lui Partenie Cosma - a fost transmisă conducerii „Astrei" 2 ,
care şi-a comunicat acordul. A fost, tot atunci, autorizat Ioan Buteanu,
1

1

20 -

„Beiuşu/", Anul XII, Seria a II-a, nr. 41, p. 2.

„Transilvania", 1897. Partea oficial~, p. 202;

,,Familia", 1897, nr. 46, p. 551.

Crisla
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2

directorul gimnaziului, sa 1a măsurile pregătitoare, în „comună înţele
gere" cu intelectualii din Beiuş şi împrejurimP. Era însă şi o condiţie
inevitabilă: înfiinţarea despărţămîntului beiuşean. Ioan Buteanu şi Paul
Papp convoacă adunări confidenţiale la care se discută această problemă. S-a redactat un document, răspîndit apoi prin satele sud-bihorene şi avînd ca obiect tocmai adunarea de constituire a despărţămin
tului. Autorităţile locale se alarmaseră deja şi, bineînţeles, au fost
tentate să zădărnicească acţiunea. în poflda acestui fapt, intelectualii
beiuşeni s-au pronunţat pentru „cadre largi cu mare adunare poporală".
Primpretorul n-a eliberat autorizaţia necesară şi drept consecinţă, s-a
renunţat la data iniţială de 2 decembrie 1897. S-a refixat alta, adic;t
ziua de 24 februarie 1898, 4 pentru care îşi dă avizul însuşi ministerul
de interne. Rezolvat incidentul, adunarea are loc în sediul şcolii confesionale ortodoxe, înscriindu-se 61 de membri.:;
A fost ales comitetul despărţămîntului, care şi-a concentrat, pre\'d·
lent, atenţia în direcţia pregătirii temeinice a terenului pentru adunare<l
generală. Românii sud-bihoreni, care îşi raportau faptele la trecutul cultural-politic al Beiuşului, au dovedit că sînt c.onştienţi de unicitateJ
momentului în istoria aşezării. Pentru a asigura reuşita adunării s-a
început de cu vreme o dublă activitate: propagandistică şi organizatorică.

Intrînd în posesia adresei comitetului central al „Astrei", prin care
s-a fixat ca termen pentru adunare zilele de 27 şi 28 august 1898, in
telectualitatea beiuşană a trecut energic la mobilizarea, prin intermediul unui apel tipărit în 200 exemplare,'; a celor interesaţi din întregul
Bihor. ,,Dorinţa noastră ar fi - se menţiona expres într-o adresă a
despărţămîntului - , ca şi poporul din provincia noastră să ia parte în
număr cit mai mare" la lucrările adunării generale. Deşi apelurile au
fost trimise îndeosebi preoţilor, care aveau o oarecare influenţă asupra
comunităţilor săteşti, erau vizaţi, în principal, locuitorii satelor.
Paralel cu campania de mobilizare a locuitorilor din cercurile Beiu~.
Vaşcău şi Ceica, cercuri care reprezentau spaţiul de exercitare a atributelor despărţămîntulul, a fost întreprinsă de către Iosif Vulcan, redactorul responsabil al „Famlliel" 7, o notabilă Iniţiativă, aceea de
3

Arhivele Statului Sibiu, Fond „Astra"", Dos. 112'189i, act nr. 54:-1.
1898, nr. 6, p. 71.
„Transllvania", 1898, nr. 1, p. 68.
Arhivele Statului Sibiu, Fond „Astra", Dos. 118 11898, act. :-in.
Care apărea în Oradea din anul 1880.

~ ,,Familia",
5
6

7
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popularizare din timp a evenimentului în paginile publicaţiei sale. Colaborarea revistei orădene la această acţiune a fost binevenită. Ea a fost
cel mai eficient organ de presă în ce priveşte informarea amănunţită
a populaţiei româneşti din Bihor şi comitalele apropiate despre pregă
tirile pentru viitoarea adunare generală a „Astrei". Astfel, în 20 martie
1898 apare în „Familia" - sub semnătura unui neidentificat Melis,,a
-- articolul „Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român în Bihor"li, în care este reactualizat istoricul societăţii, cu
intenţia evidentă de a se furniza cititorilor datele cele mai semnificative, precum şi de a-i edifica asupra finalităţii strădaniilor acesteic1.
ln partea finală a articolului este înserat şi un îndemn: ,,Fiecare
dintre noi, şi toţi împreună, ca fii unei naţiuni conşcie de sine, de
existenţa şi viitorul său, ca tot atâţi fraţi şi surori, să ne apropiem
de sînul iubitor al scumpei noastre instituţiuni de cultur (t şi lumind".
locuitorii Crişanei trebuiau, aşadar, să se înroleze" sub steagul măreţ
al Asociaţiunii, binecuvântînd din inimă osteneleJe şi iubirea de neam
a întemeietorilor şi conducătorilor ei!" 9 • Era o chemare oportun lansată de redacţie şi care a avut ecoul scontat. Tot în „Familia" a fosi
dată publicităţii invitaţia comitetului despărţămîntului 10 în numel~
căruia semnează Augustin Antal (preşedinte) şi Nicolae Fabian (notar)
- adresată populaţiei româneşti. în alt număr al aceleiaşi reviste''
este tipărită programa pentru zilele de 27 şi 28 august. Sub titlul „Ser-'
bările de la Beiuş" 12 este anunţată însă programa definitivă a adunării,
eşalonată acum pe patru zile: 26-29 august. Aceasta conţine o prezentare detaliată a festivităţilor organizate cu prilejul adunării generale.
Cu pana sa avîntată cărturarul Iosif Vulcan prefigurează -impresionantul tablou al manifestării, la care, după convingerea sa, ,,au să vină
fraţii şi surorile, din toate părţile, toţi Românii cari ţin la propăşired
neamului: să salute pe Românii din Bihor porniţi pe calea progresului,
să le dea o mînă de ajutor la arborarea
steagului luminei, să punci.
umăr la umăr pentru înălţarea şi răspîndirea culturii naţionale, să lucreze împreună pentru afirmarea idiomului nostru românesc şi să serbeze ca fraţi şi surori ziua aceasta de bucurie şi de fericire, ziua de~„Familia", 1898, nr. 10, p. 116-118.
„Familia", 18!)8, nr. 10, p. 116-118.
10
„Familia", 18911, nr. 28, p. 334: ,,Asociaţiunea în Bihor"; ,,Transilvania", lll98,
nr. V, p. 112: ,,Invitare".
12
,,Pami/ia", nr. 33, p. 391-392.
H
!I
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teptării. Şi venind in Ţara Bihorului, doinele din munţi şi văi le vor
tîlcul dragostea poporului, valurile Crişurllor şi ale Barcăulul, le vor
~opti dorul de care se topeşte, freamătul pădurilor le va destăinui durerea ce indură şi tăria stâncilor le va arălta puterea de viaţă a lui,
pe care n-au stins-o viJelllle veacurilor ... " 13 ,
Despărţămîntul
beiuşean dispunea de un prea
scurt răgaz pentru a se familiariza cu noua postură de detaşament al „Astrei" în
părţile vestice. Cu toate acestea primele demersuri au stat sub semnul necesităţilor concrete şi al chibzuinţei. Pentru a fi evitate surprizele nedorite s-au format adhoc mal multe comisii, care aveau îndatoriri precise. Programul festivităţilor era conceput în deplin consens
cu cele mai exigente cerinţe. A fost construit „un pavilion mare,
inzestrat cu ramuri de brad", cu destinaţia de a adăposti acele manifestări la care se presupunea că vor lua parte numeroşi locuitori din
sudul Bihorului, ca şi invitaţii din alte aşezări. Comitetul central al
,,Astrei", în şedinţa sa ordinară din 12 august 1898, a subscris la propunerea bibliotecarului N. Togan 14 de a se împărţi gratuit cu ocaziunea adunării generale din Beiuş 50 de exemplare din „Higiena Copilului" şi 150 din „Poveşti din popor". Nu numai beiuşenii s-au
considerat angajaţi în diferite activităţi premergătoare adunării generale. Intelectualii români din Oradea au fost prezenţi la gară - în
ziua de 26 august 1898, orele 11 - pentru a face cuvenita primire,
pe pămîntul Bihorului, a comitetului central. Avocatul Nicolae Zigre
„a felicitat pe preşedintele Asociaţiunii", care 5i-a exprimat mulţumirile
pentru manifestarea de simpatie a orădenilor. ln după amiaza zilei,
conducătorii „Astrei" împreună cu „cei veniţ.i din părţile arădene
şi bănăţene, precum şi cei sosiţi din Sătmar, Sălajiu şi Maramureş",~.
- s-au îndreptat, cu trenul, spre Beiuş. La jumătatea drumului, în
gara localităţii Rogoz, i-au întimpinat sătenii din aşezare şi „comunele învecinate", care le-au făcut iarilşi o demonstraţie de temeri:lră
solidaritate. Fireşte, acestea sînt doar cîteva mărturii ale colaborării
românilor din întreg Dihorul la configurarea unui veritabil eveniment
naţional-cultural. Despărţămîntul beiuşan încerca să polarizeze toate
forţele intelectuale din comltat, adunate la o fără precedent sărbă
toare culturală. Pentru conducerea „Astrei u, el se identifică cu cel mal
recent promontoriu cîştigat în lupta pentru luminarea poporului.

:n, p. 391: ,.Salutăm Asocia/iunca in Hi/iot".
•~ .,TransiJ\·ania" (PtHIC:a oficială), 1898, p. 175. Decizia de la pozitia 230.
t'., Jami/iu", 1898, nr. ]4, p. 405.
,:i ,,Familia", JB9B, nr.
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O călduroasă primire li s-a făcut oaspeţilor în gara de la Beiuş,
unde au ajuns seara. Un martor ocular face relatări interesante în
acest sens: ,,Trenul sosi la orele 7 1/2. Urale entuziaste cutremură
aerul. Numărul mare al celor sosiţi înveseli toate inimile. Bucuria a
ajuns la culme". Pompierii au luat măsuri preventive, deoarece mulţi
mea aprinsese făclii, luminînd puternic gara. După cuvîntarea lui Augustin Antal, ,,convoiul (a) porni(t) spre oraş, unde pe strade şi din
fereşti îl salută mulţimea publicului" 11 i. într-adevăr, Beiuşul nu cunoscuse o asemenea animaţie, locuitorii de pe strada ce ducea spre
centrul aşezării, precum şi cei care se aflau în coloană, asigurînd fruntaşilor culturali ai românilor transilvăneni o intrare triumfală în ora'j.
,,Sara de cunoştinţă" a fost dominată de acelaşi entuziasm, stimula~
îndeosebi de „cântecele" lui George Dima, interpretate de corul 5iblan
condus de renumitul compozitor. ,,Atâta lume românească nu s'a mai
întrunit în Beiuş", afirma Iosif Vulcan într-un autentic reportaj pe
care-l publică, fără să semneze însă, în paginile „Familiei''. Anticipînd
prima şedinţă a adunării, care s-a desfăşurat la 27 august în amintitul
pavilion, corul sibian - avînd ca solistă pe Lucia Cosma din Timişoara a „elec'trisat publicul". A fost convingător secondat de cele
două coruri locale: unul dirijat de profesorul Nicolae Diamandi şi
celălalt alcătuit din elevii gimnaziului „Samuil Vulcan".
Preşedintele I. M. Moldovan a deschis, printr-un discurs1 7, lucră
rile propriu-zise ale adunării generale.1 8 Chiar din fraza incipientă a
rn „Familia", 1898, nr. 34, p. 405.
A fost integral publicat în „Familia", 1898, nr. 34, 403 şi „Transilvania", 1898,

17

nr. VII-VIII, p, 142-145.
18
ln articolul „Asociaţiunea Ia Beiuş", apărut tot în „Familia" (1898, nr. 34,
p. 404----408) se fac precizări referitoare la participanţi, care merită a fi consemnate:
.,Grosul publicului s-a adunat din Bihor. A Jost de faţă toată clasa inteligentă română din Beiuş şi şepte-opt sute de oameni din popor de acolo şi din împrejurime.
Din celelalte părţi ale comitatului, mai bine a fost representată Oradea-mare, de
unele, afară dP cei slăbiţi de bălrîneţe, aproape toti s'au presintat. Au fost mulţi
clin Transilvania, venit-au şi din părţile banalice". Au fost prezenţi: intelectuali din
Bucureşti (profesorii I. Cionca şi Sever Secuia, medicul dr. Elefterescu şi inginerul
Brătean), Petersburg (profesorul universitilr Petru Sîrcu), Blaj (preşedintele I. M. Moldovan, Gavril Pop, dr. Arseniu Bunea şi profesorii Ioan Hossu, Gavril Precup şi
A. C. Domşa), Sibiu (vicepreşedintele „Astrei", dr. Ilar ion Puşcari u, Partenie Cosma,
Ioan Papiu, dr. Cornel Diaconovich, dr. I. Roşca, dr. Ben, dr. Elia Daiiln, dr. Ioan
Lemenyi, dr. I. VC'cerdea, N. Ivan, I. Togan, Lcontin Simonescu şi dr, Ioan Simia),
Braşov (I. Voina, I. Bogdan, Oprea şi Şerban), Orac/ea (Artemiu Şarcadi Toma Pă
cală, Samuil Ciceronescu, N. Zigre, dr, Dimitrie Kiss, dr. Florian Dum~, dr. Ioan
Buna, dr .. Cori?lan Papp, dr. Aurel Lazăr, dr. Nicolae Popovici, redactorii Iosif
Vul_c~n ş1 _Iustin Ardelean), Sălaj (George Pop de Băseşci), Şimleu (Olimpiu Barbolov1c_1), Jibou (D. Suciu), Lugoj (Coriolan Brediccanu şi canonicul Boroş), Arad
(Vasile Mangra, dr. Ioan Suciu, Hamsea), Cluj, V inga (George Lazdr), Panciova,
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acestuia se degajă un sentiment de satisfacţie colectivă, pentru că
in pofida distanţelor si a atîtor oprelişti - ,,convenlre{a) anuală a
societăţii" avea loc „intre munţii Bihorului celui cu nume şi strălu
dre veche, - în focularul, carele de multe zeci de ani respândeşte
lumina şi cultura în sinul poporului român".1 9 După ce a relevat importanţa adunărHor generale ale „Astrei", preşedintele adunării a evocat vremile istorice neprielnice, cărora poporul român le-a supravie1uit, ridicindu-se „ca holda culcată de vînt" şi afirmîndu-şi vitalitatea.
Atunci cînd „lumina şi cultura a început a se răspîndi prin regiunile
noastre - reflectează I. M. Moldovan - , îi vedem şi pe (români n.a.) . . . întărindu-se cu armele culturei şi onorind puterea acestor
arme", care au avut darul de a deştepta „simţul naţional", de a mobiliza la luptă pentru idealuri înalte poporul asuprit. în a doua Jumă
tate a veacului al XIX-iea s-a întemeiat „Astra" ,,societatea comună
pentru toţi" românii din Austro-Ungaria, care a contribuit, în mod
covîrşitor, la cimentarea unităţii noastre culturale şi la menţinerea
acelui „criteriu distinctiv" ce este limba maternă. Un salutar îndemn
a fost adresat locuitorilor Bihorului, a căror edificare asupra scopurilor „Astrei" trebuia să aducă după sine asocierea lor la strădaniile
culturale naţionale. Numai prin convergenţă de interese şi tendinţe,
consideră I. Moldovan: ,,puterile noastre se vor întări şi înrădăcina atit
de adânc, încât nime nu va fi în stare a le smulge". Dispunînd de un
sporit potenţial intelectual, ,,Asociaţiunea ... va putea lucra cu fruct
spre conservarea şi înflorirea Mmbei şi literaturii române, şi prin mijlocirea lor va putea răspîndi în cercuri tot mai largi cultura, care în
lwroşineu, Şimand, Sămbăşag (Sîmbăta), Rodna \'eche, Sighetu] Marma/iei, Slatina
Maramureş), Făgăraş, Răbăgani, Vaşcău, Ha/eg, Micălaca, Comlăuş, Zărneşll,

(din

Timişoara şi, binein\eles, din Bihor, cu prPponderentă din Beiuş. ln adunările cern.tole ale unor despărtăminte fuseser<l aleşi delegatii acestora pentru adunarea genernlă. Vezi_ ,,Transilvania", 1898, p. 31 (dcspc;r(ăminlul Orăştie: Ştefan Erdelvi şi
dr. ~- B<?bo). p. 65 (Sălişte: N. Hentiu şi ValC'riu ~illea), p. 67 (Bran: dr. i"ancu
J--:1et1an _ş1 N. Garoiu), p. 117 (Ha/cg: dr. Ganil Suciu şi Paul Oltean), p. 169 (Dicios!n_marlm: V. Zehan şi P. Nirăştean), p. 170 (Abrud: dr. Laurian Pop şi dr. Zosim
C~irtop), p. 171_ (Sebq AJba: dr. Fornpiliu, I. OncC'scu şi dr. I. Elekes), p. 173
(C:ohalm: N. Mirrea ş1 I_. Mircea; Blaj: dr. Augustin Bunea şi dr. V. Hossu), p. 175
(CluJ: Va~1le Podoabă ş1 N. Babeş), 188 (Luduş: V. Suciu şi I. Boeriu), p. 189
(Alba l~lia: dr. I. Marciac şi Achim Totoian), p. 190 (Selagiu: Olimpiu Barbolovici
~• cl_r._ G: Pop), p. 191 (Reghin: Patriciu Barbu şi P. Ui!ăcan), p. 193 (Mediaş: Al. Popov1n ~• N. Raco\ia), şi p. 210 (Năsăud: Gernsim Domide şi Lazăr Avram).

rn „Familia", 1898, nr. 34, p. 403: Serbările de la Beiuş. Discursul preşedinlelul
1• .M. Moldovan.
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zilele noastre înalţă atât de mult pe cei ce o îmbrăţişează cu devotament şi nimiceşte pe c.ei ce o ignorează". 20
Cuvintele rostite de Iosif Vulcan 21 , prin apelul la patriotismul
local, au trezit un „entuziasm nemărginit" în rîndul ascultătorilor.
Acest discurs al popularului redactor este, neîndoielnic, o piesă de
rezistenţă între zecile sale intervenţii publice, mai cu seamă în calitate de conducător (secretar, vicepreşedinte şi preşedinte, în ultimii
ani ai vieţii) al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român22 •
Vulcan vedea în acea „strălucită adunare, de fruntaşi şi popor" cel
mai elocvent argument al „puterii de viaţă" a poporului român, care
,,prin urgia vremurilor ... a dat mereu nainte şi ţine şi astăzi sus 5{
tare seminţia latinităţii". Totdeauna el a avut o „stea conducătoare"
şi aceasta a fost ·,,iubirea limbii sale". Vulcan a susţinut, apoi, că
„Păstrarea şi cultura ei (a limbii
române - n.a.) este scopul vieţii
noastre. Fără acest scop, nu mai avem titlu de existenţă",'..!:! O ,afirmaţie atît de tranşantă este perfect justificată dacă ne gîndim la condiţia istorică a românilor transilvăneni spre finele veacului precedent,
cind pericolul deznaţionalizării era din ce în ce mai ameninţător, fermitatea şi intransigenţa în faţa acestui asalt fiind unicul remediu. ,,Pedecile nu ne descuragează, stavilele ce ni se pun nu ne înspăimîntă;
ba ele ne îndeamnă şi mai mult - conchide distinsul cărturar - să
ne strîngem rîndurile, să ne adunăm puterile, să ne întărim pentru
munca mare şi salvatoare". Prin conţinutul lor militant -- patriotic,
aceste discursuri au lăsat urme adînci în conştiinţa celor „1 500 de
prsoaneu prezente, din care majoritatea o forma sătenii din depresiunea Beluşului. Iată şi o frază ce ne confirmă constatarea: ,,Succesul unei astfel de adunări are înrîurire înălţătoare asupra poporaţiunii
din partea Jocului, lasă impresiuni pentru timpuri mal lungi, încurajează şi îndeamnă la lucrare şi în viitor".
Pe ordinea de zi a primei şedinţe figura citirea raportului general
de activitate a „Astrei" pe anul 1897, care fiind tipărit era deja cu20

„Familia", 1898, nr. 34, p. 403.

A fost „ales de beiuşeni în locul lui Iosif Roman, (îm)bolnăvit, spre a saluta
Asociatiunea în numele Bihorului".
22
Considerăm imperios necesară editarea unui
volum selectiv din opera sa
oratorică, care i-a impresionat pe contemporani prin simplitatea expresiei accesibil? tăronilor, meseriaşilor, muncitorilor şi functionarilor modeşti - , ca şi prin profunzimea mesajului. O frescă a vietii culturale româneşti din Transilvania nu se
poate reconstitui fără consemmuea faptelor acestui animator.
2J „Familia", 1898, nr. 34, p. 404;
,,Transilvania
1898, nr. VII-VIII, p. 146.
21

0

,
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noscut. Prin urmare, se trece la alegerea obişnuitelor comisii: pentru
examinarea raportului (Iosif Vulcan, E. Dăianu, N. Ivan), a „raţioci
nuluiu 5i bugetului (dr. Coriolan Pop, dr. Liviu Lemenyi şi Gherasim
Domide), ca şi cele pentru înscrierea de membri (Augustin Antal, Vasile Pap şi Demetriu), studierea proiectelor de regulamente supuse spre
dezbatere şi aprobare (dr. Ioan Suciu, dr. Ioan Stroia şi Gavrllă Precup).
Se fac mai multe propuneri 24 , a căror rezolvare este transpusă celei de
a doua şedinţe. Deoarece Axente Sever, care urma să susţină o dizertaţie, n-a fost prezent la adunare, s-au comunicat textele telegramelor de
felicitare 23 şi s-a citit raportul secretarului literar, dr. C. Diaconovich,
avînd ca obiect „producţiunea literară românău din Austro-Ungaria pe
„timpul de la 1 iulie 1897 - 1 iulie 1898"~0 • Sint utilizate datele exacte
despre problemă, fără a se recurge la consideraţii generale sau la propunerea unor soluţii inovatoare. Se fac totuşi constatări demne de atenţie21. Un banchet a completat programul zilei de 27 august, iar seara,
aşteptată cu nerăbdare, a avut loc concertul şi teatrul, la care au "luat
parte mulţi şi din popor. Atâta lume n'am mai văzut la un concert românesc", afirmă Iosif Vulcan. După ce instruise "timp de cinci săptă
mini u, cu un "zel în adevăr neobositu, un cor mixt "de care n-a mai
fost în BeiuşU, profesorul Nicolae Diamandi s-a împărtăşit din „recunoştinţau generoasă a publicului, exprimată prin „ovaţiuni entuziaste".
La fel, Coriolan Ardelean, care a reuşit să închege o "trupă de dlle2 " Este Yorba de votarea unei sume din carC' să fie ajutate despărtămintelC' mai
„roditoare", pentru a-şi putea înfiinta noi „biblioteci poporale" (aceasta „s'a retrasM
de N. Bogdan); de schimbarea datei cînd să aibă loc adunarea generală (este tran;;pusă comitetului
central. în a cărui competentă'' căde(a)"; I. Fop Reteganul şi
I. Babiu propun întemeierea unei fundaţii „Andrei MureşC'anu" din care să fie instituit un premiu pentru poesie (ei şi fac o donatie de 20 florini, chestiunea aceasta
a rămas pe seama proximei adunări generale). Deci niciuna nu găseşte o rezol\·are

promptă.

~:; Expeditorii telegramelor: !\liron Romanul. Onoriu Tilea, .-\I. Filip, German,
dr. Lauren\iu Pop, Florian Porcius, Andrei BarsC'anu \'irgil Onitiu, dr. Ganil
Tripon, Popu (7) şi redac\ia „Tele-graiului Român". Dup<l şedinta primă au mai sosit
alte ci tern zeci de telegrame (,,Transilvania". Partea oficială, 1898, p. 1821.
~G „Transih·ania", 1898, nr. VI, p. 113~ 139.
~7 Dr. C. Diaconovich obse1 ,-;i că Asocia(iunca n-a fost şi nici n-a încercat să.
devină o „corporatiune literară" (deci, o societate exclusiv liternră) şi, practic, Pa
a avut o modestă contributie" direct productivă. pe terenul literaturii". Ca soci,'tate culturală, s-a preocupat" de alte Intreprinderi". De altlel, n-a dispus de mijloace pentru a acorda un substan\ial sp1 ijin material mişcării literare. Sint semnalate ln articol „direcţiunea şi progresul sau scăderile" acesteia.
Hodoş,

https://biblioteca-digitala.ro

9

Adunarea „Astrei" la

Beiuş

313

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

tanţi"

pentru punerea în scenă a „prologului" şi a unei piese de teatru.
A dat şi indicaţiile regizorale de rigoare 28 •
Spectacolul muzical-teatral a început cu piesa într-un singur act
,,Prolog" de Iosif Vulcan. Au interpretat: George Ciuhandu (rolul poetului), Nicolae Mihulin (moşneagul), Veturia Papp (o doamnă), care s-a
remarcat, precum şi Vasile Nicoruţa (un domn), Ioan Pocioian (al doilea
domn) şi Ioan D. Szilagyi (al treilea domn). Căluşarii şi hora au întregit reprezentaţia. A urmat „concertul", punctul forte al programului.
Cu excepţia duetului „A căzut o rază de lună" de C. Porumbescu, el a
fost executat în întregime. Melodiile au aparţinut, cu deosebire, compo,
zitorilor români: C. Porumbescu (,.Marşul cîntăreţilor"J, G. Dima (,,Sub
fereastra mândrii mele", ,,Mîndruliţă de demult", ,,Mugur mugurel" şi
„Cucule cu peană sură"), I. Vidu (,,Câte ţara" şi „Toaca"), I. Mureşianu
(,,Flori de nufăr", ,,Peneş curcanul", ,,Olteanca", ,,Capriciu", ,,Departe
clopotul sună" şi „ Trecui valea") şi N. Popovici (,,Hora dobrogeană").
Dintre compozitorii străini au fost preferaţi: Haydn, Bizet, FI. Dumas,
Thomas şi I. Volksbrenner. Organizatorii s-au orientat şi spre creaţid
corală de inspiraţie populară, receptată de puMic 2n. în ce priveşte recitările de poezii, acestea au fost numai două: ,,Balcanul şi Carpatul" (de
V. Alecsandri) şi „Regina Ostrogoţilor" (de G. Coşbuc). S-au impus
atenţiei interpretările la pian ale Lucreţiei Mureşan şi cele vocale ale
Valeriei Papp 30 . Revelaţia concertului a fost însă „geniala copiliţă de
9 ani" Aurelia Cionca:1 1, pianistă şi fiică a unui profesor din Bucureşti.
2
a condus
~ Iată cc scrie ,,Familia" (1898, nr. 34, p. 406) despre C. Ardelean:
,.mai multe săptămîni repetiţiile, dând instrucţiuni clebutantilor, luptîncl cu o mult1me de peripeţii şi jertfind - dimpreună cu colegul său (N. Diamandi
n.a.) f~riile (vacantele) şcolare atât de trebuincioase şi profesorilor, numai să poată obtme succe5 în faţa unei adunări atât de strălucite".
2'J Notăm cîteva impresii ale lui I. Vulcan: .,Corurile dirijate cle cil, N. Diamancli
au fost acoperite de aplauze şi câteva clin ele s-au repeţit. Mai mult au plăcut:
,,Marşul cântăreţilor" (C. Porumbescu), ,,Hora dobrogeană" (N. Popovici). ,,Sub fereastra mindrii mele" (G. Dima), ,,Pencş Curcanul" (T. Mureşan), .,Cât c ţara" şi
,,Toaca" (cte I. Vidu).
:io Din cronica aceluiaşi Vulran clrli1şăm un paragraf edificator: ,.Vocea sa voluminoasă. tare, curat;-\ şi sonoră până în registrele cele mai înalte, cultivată prin
~coală de mfli multi fini (atunci era studentă la Academia de muzică clin Budapesta
- n.a.), ne-a presinlat-o ra pc o cîntăreată ctc primii tortă, care nu numai are vore,
da_r ?tif' să~ şi cânt0. O adevărată artistă. Piesele ce-a cântat, clasice şi poporal(', dit
primit parca un farmec deosebit ... Succesul cel mai covîrşitor 1-a obtinut însă cu
admirabilul „Mugur mugurel" de G. Dima. AceFtstă minunată compositie, în care se
varsă tot. dorul, toată inima şi toată simţirea poporului, Ft fost cântată cu atâta
nrtă • .. ş1 pătrundere, încît n-a rămas nime fără emoţiuni aclânci ... " (,,Familia",
1898, nr. 34, p. 406).
31
.
A int0_rpretat compoziţii de Haydn, T. Mureşianu (,,Olteanca" şi „Capriciu")
ş1 „câteva piese nationale", ce n-au fost anuntate în prngram.
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Era socotită „un fenomen nou în lumea musicală română", care a surprins prin precocitate: ,,executează cu cea mai brilantă technică composiţiile cele mai grele, ba însa ş are peste trei-deci de composiţii u. Susţinuse în vara lui 1898 un concert la Sibiu şi, acum, pentru „prima dată"
şi-a făcut apariţia în faţa „unui public adunat din mai multe părţi" ale
Transilvaniei. Reprezentaţia cu comedia „Soare cu ploaie" 32 (de Iosif
Vulcan) a menţinut constant interesul publicului pentru acest neobiş
nuit program.
1n 28 august s-au desfăşurat lucrările şedinţei a doua c1 adunării
generale. A fost ales - cu mandat pe 3 ani - comitetul central: preşedinte I. M. Moldovan; vicepreşedinte - dr. Ilarion Puşcariu; secretar I (pe viaţă) - dr. C. Diaconovich; membrii ordinari - Zaharia
Boiu, Partenie Cosma, I. Creţu, N. Ivan, I. Papiu, dr. R. Roşca, I. V.
Russu, Leontin Simionescu, I. Şt. Şuluţiu, On. Tilea şi N. Togan; membrii supleanţi - dr. I. Ben, dr. E. Dăian, G. Dima, G. Maxim, I. Popovici
şi dr. O. Rusu 33 • Tot atunci au intrat în vigoare, ca aprobate de adunarea generală, nRegulamentul afacerilor interne ale comitetului centralu, nRegulamentul afacerilor interne ale despărţăminteloru şi "Regulamentul pentru adunările generale ale Asociaţi unii u. Comitetul central
era autorizat să iniţieze un concurs pentru o scriere istorică, trecutul
fiind un termen de raport al faptelor contemporane, aşezate sub zodia
unei imperioase propăşiri. De asemenea, comitetul sus-zis primea însăr
cinarea de a face demersuri npentru ştergerea taxelor de vamă impuse
productelor literare" ce proveneau din România. Această măsură a autorităţilor, de un nedisimulat ascuţiş antiromânesc, afecta circulaţia
cărţilor de dincolo de munţi, stînjenind comunicarea de idei şi sentimente, precum şi dezvoltarea literaturii româneşti din Transilvania. S-a
decis ca nÎn viitor să se facă o legătură mai intimă intre societăţile
:ri Au deţinut roluri: Ileana Fabian,
Veturia Papp, Viora Ignat, A. Lăpuşan,
Con_stanta Crişan, Marioara Steer, Aurel Crişan, Iosif Maiorescu,
Ioan Ciordaş,
Cori~lan Sleer, Sabin Ignat şi Vasile Nicoruţa (,,Familia", 1898, nr. 33, p. 392) .
.u „Transilvania". Fartea oficială, 1898, p. 185.
:Vi „FamiJia", 1898, nr. 34, p. 407; Rafila Faur,
Societatea pentru crearea unui
Jond de teatru român şi Bihorul, în „Centenarul Societăţii pentru crearea unui fond
<le teatru român.," Oradea, 1972, p. 126. Conducerea „Astrei" se adresează comitetului Societăţii pentru fond de teatru în ideea stabilirii de contacte mai slrinse cu
aceasta, deoarece s-a constatat (la adunarea generală de la Beiuş din 27-28 august
1898) cil „intre societătile culturale româneşti ... nu există acele relatiuni intime
cari ar li reclamate chiar şi prin identitatea scopurilor finale, urmărite de acest~
societăti". Prin urmare, s-a avut în vedere o „conlucrare paralelă şi armonică" a
celor ~ouă societăţi, acord Indu-şi sprijinul şi „întregindu-se reciproc•
( Arhivele
'Statului Braşov, Fond Societatea pentru fond de teatru, act. 7592).
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noastre culturaleu 3", mai exact cu Societatea pentru crearea unui fond
de teatru român, Asociaţiunea din Arad şi Societatea din Cernăuţi.
Aceasta, fireşte, din raţiunea de a fi solidare în lupta pentru emanciparea spirituală a naţiunii române din Austro-Ungaria. Comitetul central se angaja să informeze, cu exactitate, despre situaţia şcolilor confesionale, pentru a le sprijini măcar moralmente. Era doar o etapă a
acţiunii preconizate, nefiind exclusă nici posibilitatea acordării unor
ajc.1toare băneşti, desigur atunci cînd „Astra" va dispune de fonduri.
Festivităţile

au luat sfîrşit cu „un bal splendid", la care a venit
atita public încît "localul imens de spaţios abia l-a putut încapeu 3:;_
Numai cadrilul, de pildă, a fost dansat de 150 perechi. De o aderenţă
neobişnuită s-au bucurat dansurile naţionale „Romana", "Ardeleana",
"Căluşerul" şi "Bătuta u, care nu lipseau de la nici o manifestare artistică de oarecare anvergură.
la reîntoarcere, conducătorii „Astrei" şi delegaţii despărţămintelor
s-au oprit iarăşi în Oradea, unde s-au "întrunit la un prânz comun de
.adiou:iG (în hotelul „Arborele verdeu) cu intelectuaJii români din oraş.
S-a impus pe parcursul lucrărilor şi memorabilelor festivităţi spiritul
constructiv al "Astrei", care adusese în Bihor mesajul unei culturi româneşti unitare, pentru progresul căreia a militat cu stăruinţă. A atras
în sfera ei de activitate nu numai intelectualitatea din depresiunea Beiuşului, şi, evident, din alte aşezări din nord-vestul Transilvaniei, ci,
fapt remarcabil, s-a apropiat de oamenii simpli, cu cunoştinţe modeste,
care s-au edificat în legătură cu programul cultural al societăţii. Neaş
teptatul succes „în toate privinţele a adunării generaleu:17 a fost invocat
de conducerea "Astrei" ca argument peremptoriu al receptivităţii populaţiei româneşti faţă de preocupările ei. S-a vorbit chiar de o "eră
nouă pentru vechea noastră instituţiune culturalău în care s-au investit
deja speranţe, împlinite parţial în anii de început al veacului al XX-iea.
în Istoria culturală a Beiuşului, adunarea generală din 1898 a fost un
moment de certă semnificaţie, un eveniment cu ecouri profunde în
conştiinţa participanţilor şi a localnicilor.
:,~ ,,familia", 1898, nr . ."5
, , p. 407 .

domnişoarele prezente la bal.

l n ace 1aşi·

Ioe s î n t

:w; ,,familia", 1898, nr. 35, p. 407.
Transilvania", 1898, nr. VII-VIII, p. 159.

J, ..
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75 JAHRE VON DER GENER.ELL VERSAMMLUNG DER. ,.ASTRA",
DIE BEI BEIUŞ ENIF ALT SICH.

Zusammcnlassung

Bei den Tagcn 26----28-te August 1898 entfalt sich die Jăhrliche Generellversammlung der Kulturgesellschaft „Astra." (die hat im Jahre 1861 gegrundet bei Beiuş,
eine si.idliche Ortschaft aus dem Bezirk Bihor.
Eine ăhnliche Offenbarung, mit grosse bedeutend, hat fi.ir erste mal in Bihor
veranstalt sich, von seinem Entfalten hat nicht la.nge her 75 Jahre erfi.illt.
Der Verfasser zeigt ausfi.irlich die Arbeiten der Versammlung a.uch der Theatervorstellungen und musikalische Auffilhrunge, die ha.ben mit diese Gelegenheit
organisiert.
Dcr Verfasser herausstreicht den \Viderhall des Vorvall in den Kulturleben der
siebenbilrgischen Rumi:lnen, unterstreichend die seine geschichtliche Bedeutung.

https://biblioteca-digitala.ro

DOUA CĂRŢI DESPRE AVRAM IANCU

Comemorarea morţii lui Iancu, la un veac de la trecerea sa în eternitate, s-a
€Xprimat pe plan editorial în apariţia unor cărţi de certă valoare istoriografică, care
-- prin interpretările autorilor şi documentele ce le conţin - reuşesc să ne resti1uie noi dimensiuni ale acestei personalităţi, ce s-a afirmat pe fundalul evenimentelor revoluţionare paşoptiste (de la care se implinesc 125 de ani) ca o prezentă activă, de un radicalism social şi politic exemplar. Avem, deci, posibilitatea de a
aprecia şi înţelege faptele eroului munţilor, care nu ne mai apare doar ca un per~onaj politic prin excelenţă. Avram Iancu ni se revelează ca un apărător energic
al cauzei mulţimilor, vizînd - cu preponderenţă -- îmbunătăţiri de natură socială.
La acreditarea acestui adevăr de necontestat şi-au adus aportul autorii unor cărţi
despre Iancu, ale căror elemente viabile şi distinctive le vom prezenta în rîndurile
următoare.

VIAŢA ŞI

AVRAM IANCU
FAPTELE UNUI EROU

(Editura Meridiane,

Bucureşti,

ŞI

MARTIR

1972)

Multitudinea de studii şi articole publicate în presa de specialitate şi culturală,
avînd ca obiect diferite aspecte ale existentei tumultoase a luptătorului, a contribuit, desigur, la precizarea mai fermă a detaliilor, la adincirea cunoaşterii epocii
şi a biografiei lui Iancu. Este adevărat însă că aceste materiale istoriografice sint,
prin caracterul lor fragmentar, tributare unei viziuni mai puţin cuprinzătoare. Prin
urm,ne, s-a făcut necesară şi oportună o lucrare de sinteză, o monografie temeinic
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articulată, care să includă tot ce s-a realizat sub raportul cercetării aplicative, lingă
o analiză istorică mai profundă şi un unghi de vedere mai larg. Această carte a
fost elaborată de profesorul Ştefan Pascu şi a văzut lumina tiparului la o editură
bucureşteană,

care se poate felicita pentru

iniţiativă.

Dacă

în „Voievodatul Transilvaniei", carte fundamentală (cum a fost cons1deratd
de recenzenţi), istoricul clujean Ştefan Pascu a respectat întrutotul rigoarea ştiinţi
fică, în sensul utilizării obişnuitei armături critice, ne întîlnim acum cu o altă
ipostază a autorului, aceea de interpret al trecutului ce se adresează tuturor categoriilor de cititori, făcînd apel la sentimentele lor patriotice. Nu este exclusă nici
participarea sufletească, adeziunea deschisă la una sau alta din reactiile „craiului"
moţilor, deoarece a scrie despre un militant pentru dreptate nu înseamnă a face o
relatare seacă despre ce se ar:ceptă ca valid din experienţele sale politice, ci a
1econstitui cu căldură şi cit mai convingător străduinţele acestuia.. Formula cea mai
nimerită este, după opinia noastră, cea practicată de profesorul Ştefan Pascu, care
recompune portretul moral şi spiritual al lui Avram Iancu, preferînd expresia pregnantă dar în acelaşi timp accesibilă. Cu remarcabilă intuiţie, autorul desprinde din
contextul vremii momentele decisive ale vieţii lui Avram Iancu, care sini singurele
purtătoare de semnificaţii, amănuntele rămîn înd în exteriorul construcţiei. Această
înlăturare a neesenţialului a fost impusă de expunerea sintetică a împr0jurărilor
revoluţionare paşoptiste, în ţesătura cărora s-a implantat definitiv partea cea mai
însemnată din activitatea lui Avram Incu. Cel ce n-a avut alte interese decît ale
roporului căruia îi aparţinea, este - în cartea profesorului Ştefan F ascu - un personaj istoric viu, de o incomparabilă onestitate a convingerilor, de o tenacitatespecific transilvană în urmărirea împlinirii dezideratelor naţionale. Dinamismul prezentării se află în consens firesc cu derularea vertiginoasă a evenimentelor care
au determinat ivirea unor oameni totali, cum a fost Avram Iancu. Ca exponent ar
maselor populare transilvănene, el şi-a legat destinul de al acestorn, dominat fiind
de ideea emancipării sociale şi politice a multimilor. Caracter puternic şi intransigent, Avram Iancu a fost, în clipele hotărîtoare, apărătorul temerar şi neinfluenţabil al neamului său, iar în cele tragice sufletul i-a fost răscolit de durere, realitatPce-1 individualizează între revoluţionarii români. Nu este întîmplătoare, deci, stră
duinţa autorului de a-i pune în valoare acele calităţi care-l detaşează pe erou, ca
puternică personalitate, de ceilalţi apărători ai cauzei unei umanităti ultragiate. Nu-i
scapă, apoi, istoricului nici componentele atmosferei în care s-a manifestat A,·ram
Iancu.

Plasticitatea şi conciziunea formulărilor sînt sesizabile chiar şi în titlurile de
capitole. Iată cîteva: ,,Semne prevestitoare", ,,Vlnt de libertate peste Ţara Ardealululu, ,,Primdvara poporului român", ,,Se slJrneşte lurtunau, ,,Toţi pentru unul ş,
unul pentru toţi". Numeroasele consideraţii originale, precum şi interpretarea mat
exactă a realităţilor istorice, îi asigură cărţii sporul de noutate şi o certă receptivitate a cititorilor. Prin !ntreaga-i arhitectură, prin fondul ei ideatic şi modalitatea !lb
care este transmis, această carte vine Jn JnlJmpinarea oricdror cerinţe, constituind
o lectură stimulativ-patriotică şi totodată captivantă,
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AVRAM IANCU lN MEMORALISTICA
(Editura Dacia, Cluj, 1972)

O initiativă, fără îndoială, notabilă a avut-o conf. dr. Teodor Pompiliu cînd a
reflectat la posibilitatea aducerii în actualitate a memorialisticii post-paşoptiste în
care referinţele despre Avram Iancu sînt destul de frecvente.
Studiul introducti\·, care însoţeşte textele selectate, constituie o pătrunzătoare
analiză a unui unghi de vedere retrospectiv asupra evenimentelor de la mijlocul
veacului al XIX-iea, adică a memoriilor de la martori oculari, de la participantii
direcţi la revoluţie. Evident, memorialistica despre Avram Iancu „ocupă un loc în
istoriografia românească°" şi, ca atare, era binevenită o discutare obiectivă a ei, o
fixare a valenţelor sale informativ-documentare, precum şi o semnalare a pluralităţii de sensuri pe care le conţine. Această întreprindere o realizează într-un mod
elocvent şi autorizat conf. dr. Teodor Pompiliu, oferindu-ne o autentică valorificare
a unor izvoare istorice, faţă de care s-a păstrat o oarecare rezervă, din considerentul că ar avea o importanţă secundară. Observăm că autorul emite opinii interesante
şi preluabile asupra materialului de referinţă, stabilind motivaţiile politice şi umane
ale memorialisticii, precum şi etapele sesizabile în evoluţia acestei preocupări. Este
reliefat faptul că în climatul post-revoluţionar, cînd foştii conducători „concep vasta
mişcare politică petiţională pentru a obţine un loc în noile rînduieli", se ivesc
primele reacţii fată de evenimente care iau forma unor rapoarte justificative,
alimentate dintr-o nemijlocită angajare revoluţionară. Acestea au inevitabil şi caracterul de replici la adresa adversarilor naţiunii române, care au încercat prin
rapoartele lor să arunce o lumină falsă asupra întîmplărilor anului 1848. De
aceea, respectarea realităţii a fost comandamentul principal. Papiu Ilarian, spre
pildă, în lucrarea sa despre revoluţie, precizează că a urmărit să „lase posterităţei
o icoană vie şi adevărată" asupra fenomenului revoluţionar amintit. Investigînd
memorialistica semnată sau anonimă, care acordă spaţiu relativ extins „craiului
muntilor", conf. dr. Teodor Pompiliu vizează, de fapt, caracteristicile acesteia, partea
ei neatinsă de vreme. Aceste memorii „povestesc istoria revoluţiei şi a eroilor ei,
îndeosebi viaţa lui Iancu", asupra căreia se concentrează atenţia contemporanilor
surprinşi de atitudinea autorităţilor faţă de eroul român, atitudine ce are ca efect
declanşarea resorturilor unei solidarităţi colective, Iancu însumînd pentru românii
transilvăneni atributele intangibile ale martirului naţional, prin jignirea sa arundndu-se oprobiu asupra fiinţei poporului român.
Optica echilibrată a autorului studiului introductiv la care ne-am referit anterior, capacitatea sa disociativă sînt, de asemenea, calităţi ce-i asigură cărţii creditul
istoriografic necesar şi îi conferă perenitatea.
ln amintirile ce se tipăresc după 1872, autorii acestora recurg mai insistent la
documente, acordîndu-le chiar prioritatea, consolidindu-şi cu argumentele extrase
din textul acestora propriile aserţiuni. Mai persistă totuşi elementul autobiografic,
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care nu diminuiază esenta problematicii tratate, nu umbreşte rolul pe care l-a avut
Iancu în revolutie şi în primii ani după aceasta. Am putea spune că această manieră
de a scrie istoria - pe care o ilustrează Vasile şi Silvestru Moldovan, Ioan cavaler
de Puşcariu şi Ioan Oros - era aprobată în epocă, deoarece se configurau destul
de limpede contururile unor prefaceri revoluţionare de profund ecou în constiinta
posterităţii. Memorialistica menţinea în spiritualitatea românească de la sfîrşitul
veacului precedent numele simbolic al luptătorului pentru drepturile nationale ele cărei acţiuni dezvăluiau o fermă conştiinţă patriotică -, acesta fiind unul din
indiscutabilele sale merite. Istoricul clujean T. Pompiliu ii descoperă şi alte virtu\i,
aşezînd-o în bibliografia istorică neperimată.

GEORGE BARIŢ ŞI CONTEMPORANII SAi
(Editura Minerva, 1973)
Publicarea documentelor de cert interes ştiinţific este o trudă istoriografică nemeritorie, prin intermediul căreia se asigură accesul rapid al cercetătorilor
şi indivizilor pasionaţi de o anumită problematică istorică la principalele surse informative, multe din ele pînă atunci necunoscute. Astfel, se cuvine să manifestăm
o nedisimulată consideraţie fată de' încercările de restituire a unor fonduri documentare de o valoare incontestabilă, fonduri care îşi relevă plenar semnificaţiile printr-o
editare integrală. Este cazul corespondenţei lui George Barit cu contemporanii săi
din cele trei tări române, din care s-a creat o masivă colecţie, de aproximativ un~prezece mii de documente, ce urmează să apară în 12 volume, pină în anul 1977.
Editura Minerva a dovedit o lăudabilă receptivitate la această initiali\·ă ele am·ergură, asigurînd tipări rea corpus-ului de documente Barit care se găsesc în Biblioteca Academiei Române şi arhiva familiei în exigente conditii ştiintifice.
1 emeinicia şi seriozitatea editării este garantată de competenta coordonatorilor Ştefan
Pascu şi Iosif Pervain, a căror autoritate în materie este binecunosrut5, fHPcum şi
de asocierea unor „cola borat ori talentaţi", ce au obţinut deja rezultate promi tătoare
în această direcţie sau în cercetarea de specialitate.
Corespondenţa primită de Bariţ de la diferiţi intelectuali, ca formatie spirituală,
constituie un material documentar inestimabil, din care s-a publicat cite cen1, nu
întotdeauna însă cu rigoarea ce se impunea, ceea ce i-a determinat pe coordonatorii
amintiţi să considere obligatorie reeditarea acesteia, pentru a fi c,liminate efectele
unei munci superficiale. A fost stabilit, totodatb, un profil al edit iei adec,·at continutului şi care să permită cercetătorilor o clară înţelegere a textului fiecărei scrisori în parte. Pentru împlinirea acestei cerinţe a fost acceptată metoda cea mai
eficientă, care constă în repartizarea epistolelor în volume „in raport de emitent şi
adresant" şi, desigur, în funcţie de importanţa lor cultural-politică. De o reală
utilitate ştiintifică sînt notele ce însoţesc scrisorile, în care se fac identificări de
persoane şi se clarifică paragrafele mai puţin explicite, aducindu-se - prin trimiteri
la alte surse (presll, studii şi cărţi) - referinţe ce lărgesc substanţial sfera cunoş
tinţelor despre chestiunea abordata. Fără îndoială că n-a fost facil!! aceastll angajare a editorilor de a oferi situatii limpezi, ce nu mai pretind ulterioare in\'estigaţii.
Tocmai în modul cum au tratat această problemă, în aparenţă nesemnificativă, stă
soliditatea operei lor de veritabili editori. Ca şi în refuzul „tentaţiei modernizării"
cesară şi
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textelor ş1 m respectarea unor reguli ortografice unitare. La ectitarea acestei incomparabile colecţii prezidează, deci, criterii ştiinţifice ferme, aplicate cu consecventă
în chiar primul volum, recent apărut, pe care-l vom prezenta în rîndurile urmă
toare, rezumîndu-ne la rapide constatări şi observaţii. Acesta include scrisorile a
trer ardeleni - Aron Florian, A. T. Laurian şi Ion Maiorescu -· stabiliţi dincolo
de munţi, situaţie ce le-a prilejuit o cunoaştere nemijlocită a înlîmplărilor pe care
le-au prezentat în foile lui Bariţ, adoptînd o atitudine vădit critică faţă de tendinţele retrograde, pe care gîndirea lor modernă Ic respingea ca pe nişte anacronisme ce se opuneau evoluţiei fireşti a ţărilor române.
Publicarea celor cincizeci de epistole ale lui Aron Florian, care se circumscriu
perioadei 1838---1854, este precedată de un pătrunzător conwntilriu, cc depăşeşte
documentarismul cultural, fiind relevate doar semnifirntiilc cu adevărat notabile ale
corespondenţei. De remarcat şi insistenta justificată asupra elementelor inedite ale
corespondenţei, ca şi precizarea referitoare la necesitatea de a se valorifica exhaustiv informaţia furnizată de aceasta. Concep\ia democratică a lui Aron Florian ni se
revelează în cîteva paragrafe edificatoare, ce evocă patetic starea deplorabilă a ţă
rănimii muntene sau propun soluţii radicale pentru înlăturarea de la guvernare a
boierimii conservatoare. De similară derivaţie militantă sînt şi consemnările, ce-i
drept cam sumare, despre soarta lui Ion Cîmpineanu, neîndoielnic un act de curaj,
precum şi cele despre evenimentele anului revoluţionar 1848. încurajatoarele sale
opinii despre rosturile „Gazetei de Transilvania", interesul pentru menţinerea calităţii articolelor şi difuzarea publicaţiei în Muntenia sînt alte realităţi dezvăluite de
corespondenţa în discuţie, Multiple idei şi fapte pozitive se desprind din documentele epistolare semnate de A. Florian, amendabile fiind doar accentele de subiectivism atunci cînd este vizată personalitatea lui Eliadc Rădulescu sau se transmit
ştiri
despre frămîntările privitoare la perfecţionarea învăţămîntului. PendularC'a
între contrarii este numai întîmplătoare, fiindcă inteligenţa febrilă a transilvănea
nului cantonează, frecvent, în perimetrul realismului.
Pertinente şi exacte sînt comentariile despre scrisorile lui /\. T. Laurian (în
de 52), care conţin informaţii de natură autobiografidi şi, bineînţeles, ele
însemnătate istoriografică, completînd în mod surprinzător problematica înlîlnită
în corespondenta analizată anterior. In plus, trebuie reţinut faptul că în corespondenţă Laurian nu mai este acelaşi înveterat latinizant al limbii, ci se dovedeşte
un adept al clarităţii şi eleganţei exprimării. Activitatea sa patriotică se reflectă
convingător în paginile scrisorilor, redactate în momente de linişte, prielnice confesiunii, sau de furtună revoluţionară, aflate deci sub semnul unor interogări
decisive.

număr

Deşi a durat doar un pătrar de veac, .,schimbul epistolelor între Ion Maiorescu
George Bariţ" a fost deosebit de rodnic, exprimîndu-se în 130 de scrisori, în
care se disting idealurile epocii, perseverenta pe calea progresului a intelectualităţii
româneşti, lupta ei pentru introducerea unor reforme burghezo-democratice în viata
celor trei ţări române şi ceea ce este, cu deosebire. demn de subliniat, strădaniile
comune pentru emanciparea culturală a populaţiei din Ardeal. Nu este de ignorat
nici partea de inforomaţii cu caracter bigrafic, care completează portretul spiritual
al lui Ion Maiorescu.
şi
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Editarea celui dintîi volum din fondul documenlar rămas de la George Baril
este rezultatul eforturilor depuse de Ştefan Pascu, Iosif Pcrvain, I. Chindriş .5i
T. Moraru, care au racordat circuitului ştiinţific variate şi pre\ioasc mărturii ale
unităţii noastre culturale.

POPULAŢIE ŞI

SOCIETATE

(Editura Dacia, I 072)
Cu un asemenea titlu a apărut în anul 1072, sub redactia prof. univ. dr. doc.
Pascu, cel dintîi volum de studii demografice autohtone. Aparitia sa (în
E:dilura „Dacia" din Cluj) marchează un moment în evolutia ştiintei demografin' româneşti, avînd echivalenta unui autentic eveniment cultural-ştiintific. Observăm fc1ptul
că unele publicatii au manifestat un legitim interes fată de lucrarea în discuţie, semnalîndu-i meritele şi prezentînd-o ca pc o realizare istoriografică de certă semnificaUe, conţinutul ei dcmonstrînd existenta unor temeinice preocupări actuale în
domeniul demografiei istorice. Se cuvine să remarcăm stăruinta profesorului Ştefan
Pascu în ce priveşte alcătuirea unui colectiv de cercetători specializaţi în probleme
de demografie, şi, îndeosebi, în concretizarea, printr-un exemplar efort personal, a
ideii de oportunitate a studiilor asupra populatiei. Ca şi în cazul alîlor ini tiati ve
stiintifice, istoricul Ştefan Pascu a reuşit să finalizeze o acţiune salutară, la care
s-au asociat cercetători din centrul universitar de pc Someş şi din alte aşezări ale
ţării (Bucureşti şi Iaşi). Volumul „Popula( ic şi societale" reprezintă, deci, un lnceput remarcabil, o certitudine a continuării, Ia un nivel similar, a investiga( ii/or de
Ştefan

această

factură.

Primul studiu, apartinînd profesorului Ştclan Pascu, arc un pronun\at caracter
sintetic, prezentate fiind preocupările de demografie istorică, de la atestarea lor
documentară cea mai veche şi pînă în epoca modernă, atît pe plan mondial cît şi în
tara noastră, oferindu-ni-se astfel posibilitatea comparatiei. Procesul istoric de constituire a noii ştiinţe-aflată, după cum subliniază prof. Ştefan Pascu --, ,.la încrucişarea celor mai diverse discipline" ne apare, acum, cu o surprinzătoare claritate.
Dacă iniţial, necesităţi de ordin financiaro-administrativ au determinat întocmire-a
unor „recensăminte" a populatiei, care sînt utilizate din antichitate şi pină în evul
mediu, cu timpul se ajunge la doctrine demografice (rc-nascentiste, mercantiliste şi
fiziocratice) şi, cum este de presupus, la stadiul incipient al ştiinţei demografice,
cînd aceasta îşi conturează obic-ctul. Autorul consideră că putem vorbi de o demografie „istorică propriu-zisă, ca o disciplină, ramură sau ştiinţă autonomău abia
după a doua conflagraţie mondială, cînd cercetările din acest domeniu spiritual au
cîştigat in profunzime şi amplitudine. Concluziile studiilor demografice, de strictă
aplicaţie documentară, revelează fenomene istorice importante, de unde derivă şi
constatarea, acceptată deja, că demografia contribuie într-o măsură considerabilă
la reconstituirea complexităţii civilizaţiilor dispărute. ,,Cunoaşterea populaţiei dintr-o
tarii sau alta, dintr-o epocă istorică sau alta - apreciază Ştefan Pascu -, uşurează
Jntclcgerea dezvoltării economice din /ara sau din epoca respectivă, organizarea so-
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Aşadar,

societăţii,

organizarea polilică a acesteia, mişcările sociale ele." (sub!. ns.)

demografia

istorică

cîştigă

teren, de vreme ce -- prin

modalităţile

practi-

de acces mai avantajoase şi mai sigure spre adevărul istoric, spre
esenţa unor fenomene inabordabile cu alte mijloace. Prof. Ştefan Pascu pledează
tn chip strălucit pentru această idee, aducînd argumentele cele mai elocvente. Iată,
deci, că studiul introductiv are o valoare ştiinţifică incontestabilă, fără să mai
insistăm asupra valentelor sale orientative. Este o deschidere de perspective în cercate -

oferă căi

cetarea demografică autohtonă, corespunzătoare cerinţelor europene de moment, pe
care numai o îndelungată meditaţie asupra problematicii vizate a putui-o genera.

Studiile celelalte din volum (în număr de 6) sînt de factură aplicativă, fiecare
clin ele explorînd cite un aspect interesant al demografiei istorice româneşti. Sînt
contributii merituoase, autorii lor dovedindu-se a fi excelenţi specialişti într-o ştiinţă
ale cărei metode şi principii teoretice şi le-au asimilat printr-un efort lăudabil. Se
poate admite, după opinia noastră, că actualmente există în ţara noastră un colectiv de demografie istorică, al cărui nucleu s-a constituit la Cluj, avîndu-1 în frunte
pe istoricul de renume mondial Ştefan Pascu.
Profesorul Ştefan Şte-fl:inescu analizează, cu notabilă rigoare, conjuncturile sociopolitice clin Ţara Românească în veacurile XIV-XVI, reuşind să configureze, pe
baza unor date consemnate în diferite izvoare medievale, situaţia demografică din
această provincie, stabilindu-se totodată cauzele unor depresiuni a populaţiei, precum şi perioa<l<.>le de echilibru şi creşlere a acesteia. Sludiul în discuţie reţine atenţia
şi
prin obi0ctivitnten interpretării cifrelor ndunate clin informa\ia istorică
existenlil.
O „întregire" la conscripţia confesională clin 1733, care includea populaţia din
Transilvania, aduce Haralambie Chlrdi. Din aceasta fusese omisă populaţia românească din Ţara Bârsei, neajuns pe c,n0 autorul îl înlătură publidnd -- în anexii
la lucrare - datele stalistice nec0san'.
Recensămîntul general al populaţiei Transilvaniei din anii 1784-1787, publicat
în 1960 Ia Budapesta, este examinat din unghiuri diferite, fiind extrase din acesta
elementele reprezentative: numărul populntiei clin Transilvania în anii menţionaţi,
dinamica acesteia la finele s0c. al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-iea, precum
şi mişcarea migratorie a ei în ţările române transcarpatice.
Relevabile sînt, de nsemenea, sludiile semnate ele Al. Csetri şi Ştefan lmreh
(.,St ratificarea socială a populaţiei elin Transilvania" între 1767-1821 ), Ecaterina
Negruţi-Munteanu (.,Dale noi privind structura demografică a lîrgurilor şi oraşelor
moldoveneşti la 1832") şi Gh. Flaton (.,Popula/ia oraşului Iaşi de la jumdtatea sec.:olului al XVIII-iea pînă la 1859). O multitudine de tabele statistice completează
textul comunicărilor, asigurîndu-le o mai mare rezistenţă. Ne mărturisim aderenta
la această tentativă de introducere a spiritului matematic în cercetarea demograficl:i,
care se pretează într-un fel deosebit la aşa ceva. Concluziile autorilor se sprijină,
astfel, pe un suport inatacabil şi primesc calitatea de asertiuni indiscutabile.
Aflînclu-ne în fata unei cărţi ştiinţifice valoroase, ne-am simţit datori a-i face
elogiul, mai cu seamă că aceasta este rezultatul unui travaliu consecvent şi care
şi-a atins finalitatea scontată. A critica amănuntele nesemnificative ale unor lucrări
ele început într-un domeniu care-şi cîştigă abia acum autonomia este echivalent
cu a comite deliberat o impietate.
VIOREL FAUR
https://biblioteca-digitala.ro

a

324

CENTENARUL

SOCIETĂŢII

PENTRU CREAREA UNUI FOND
DE TEATRU ROMÂN

In cultura românilor transilvăneni, Braşovul a avut - prin preocupările de facspirituală pe care le-a cunoscut îndeosebi în epoca modernă un rol important, adevăr ce nu mai necesită vreo argumentaţie. Este destul să amintim doar faptul că în aşezarea de la poalele Tîmpei şi-a avut sediul una din cele mai însemnate
alcătuiri cultural- naţionale ale populaţiei româneşti de dincoace de Carpaţi şi
anume Societatea pentru crearea unui fond de teatru român. Deşi aceasta a luat
fiinţă printr-o adunare ce s-a desfăşurat la Deva acum mai bine de un veac ( 1870)
-- şi a funcţionat o vreme la Budapesta, abia după transferarea Comitetului său
central la Braşov s-a înregistrat un adevărat reviriment în activitatea sa. Persona!ilatea care s-a reliefat ca un consecvent şi autoritar conducător al acesteia încă
din anul constituirii, a fost bihoreanul Iosif Vulcan, cunoscut animator şi luptător
pe tărîmul emancipării culturale. Prin revista sa „Familia", care a fost decenii întregi organul publicistic al societăţii, dar mai ales prin contribuţia nemijlocită la
întemeierea şi consolidarea acesteia, Iosif Vulcan rămîne figura cea mai proeminentă legată de destinele ei, aşa cum de altfel - observa şi Nicolae Iorga în
cartea sa „Oameni care au fost": lui Vulcan „i se va mulţumi pentru îndemnul ce
a dat în vederea introducerii la românii din Ardeal şi Ungaria a acelui mijloc
minunat de cultură şi moralizare care este, care poate fi, dacă se află în mîini bune,
teatrul. Cînd se va ridica în vreun centru mai fericit cea dintîi zidire de teatru
românesc, ea va cuprinde poate chipul lui Vulcan, făcut în marmoră sau bronz ... "
Un identic raţionament a determinat autorităţile culturale ale judeţului Bihor să
organizeze fes tivită ţi cu prilejul împlinirii unui centenar ( 1970) de la înfiinţarea
societăţii. Cea mai reprezentativă dintre acestea a fost, desigur, sesiunea de comunicări ştiinţifice, la care şi-au dat concursul 17 cercetători din diferite oraşe ale
ţării (Oradea, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Tîrgu Mureş şi altc>lc>). Comunicările respective au fost adunate într-un volum, care a fost editat de Comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, instituţie ce s-a remarcat în acest
domeniu, tipărind numai în anul 1972 şapte cărţi, ceea ce este - să recunoaştem un fapt rar înlîlnit.
O structurare a conţinutului acestei cărti - care este in concreto o culegere
de studii şi articole de variate dimensiuni - permite stabilirea a trei directii de
cercetare. Problematica de referinţă la societate constituie obiectul lucrărilor semnate de Lucian Drimba (,,Momente importante 1n evoluţia „Societăţii .. . u), Victor
V. Grecu (,,Astra" şi „Societatea" ... ), Nicolae Cordoş (,,Societatea .. . u şi introducerea cinematografiei ca mijloc de culturalizare"), Al. Crişan (,,Familia organ al
publicaţiilor „Societăţii ... "), Alexandru Porţeanu (,,Dr. Valeriu Branişte şi „Societatea ... "), Ioan Chioreanu (,,Iosif Hodoş, primul preşedinte al „Societăţii .. ,u).
Lc-găturile Socictăţ ii peni ru fond de leat ru cu trei judeţe ale ţării sînt relevate
de Rafila Faur (cu Bihorul), Grigore Ploeşteanu (cu Tirgu Mureş) şi Petru M. Ardelean (cu Banatul). Interesante, de asemenea, sînt comunicările în care este valorificaUI corespondenta inedită - fireşte în problemele societăţii - provenită de la
tură
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Iosif Vulcan (autori: Mihail Dan şi Viorel Faur), Iosif Blaga (autori: Ioan Chira
şi Alexandru Vifor) şi Vasile Goldiş ( autor Gheorghe Şora).
O altă categorie de lucrări vizează componente ale mişcării teatrale transilvă
nene: receptivitatea românilor din această parte a ţării faţă de creaţia dramatică a
lui Iosif Vulcan (autori: Ioan Golban şi Viorel Faur); Mihai Eminescu şi activitatea
dramatică din Transilvania şi Banat (autor Nicolae Liu); ideea de conştiinţă naţio
nală în lupta pentru afirmare culturală (autor Vasile Veţişanu).
D:n istoricul teatrului bihorean (respectiv, al Teatrului de Vest din Oradea) ~i a
dramaturgiei locale sînt reconstituite aspecte inedite şi demne de interes, redactarea
celor două articole aparţinînd lui Viorel Faur, Ioan Popovici şi Ioan Bradu.
Acest volum despre Societatea pentru fond de teatru român din Ardeal are
echivalenţa unei notabile realizări istoriografice, care se aliniază celor mai noi şi
temeinice contribuţii la cunoaşterea culturii românilor transilvăneni.

ALEXANDRU VIFOR
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