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DOUĂ PIESE DE PLASTICĂ MINORĂ ZOOMORFĂ,
VINČIENE, DESCOPERITE LA LIMBA-BORDANE ŞI
ALBA IULIA-LUMEA NOUĂ (JUD. ALBA)1
Marius-Mihai CIUTĂ*
Elena Beatrice CIUTĂ**
Introducere
Din categoria generală a plasticii zoomorfe vinčiene, relativ redusă
cantitativ şi ca diversitate tipologico-stilistică, face parte şi o varietate
deosebit de rară, insolită, realizată de cele mai multe ori din rocă,
reprezentând, în viziunea descoperitorilor, capete de onagru, un eqvideu care
a trăit şi în perioada neoliticului2. Studiul de faţă îşi propune să prezinte
două astfel de piese, inedite, care, deşi au fost descoperite în deceniul trecut,
nu au beneficiat de o atenţie deosebită din partea specialiştilor, în ciuda
rarităţii deosebite a acestora, precum şi a semnificaţiilor lor deosebite3.
Într-un studiu amplu, cu certe valenţe enciclopediste, publicat în anii
’70 ai secolului trecut, N. Vlassa introducea în literatura de specialitate
problematica ridicată de prezenţa, în mediul culturii Vinča („Vinča-Turdaş”),
a unor reprezentări plastice de eqvide domestice (sau pe cale de a fi
domesticite), respectiv reprezentarea plastică a onagrului, această aserţiune
fiind adusă de autor în sprijinul teoriei mai largi, cu privire la originile şi
legăturile orientale ale fenomenului neolitic din spaţiul nord-dunărean4. Cu
1

Studiu apărut în cadrul proiectului PN2/R.U./63.2010.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; e-mail: mariusciuta@yahoo.com.
** Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: beatrice.ciuta@uab.ro.
2 Onagru - măgar sălbatic care trăieşte în Orient (Equus onager) (DUI 2010, p. 226). Onagrul
(Equus hemionus onager) - impropriu denumit „măgar sălbatic” persan, a fost menţinut în
stare sălbatică în nordul Iranului, sudul Afganistanului şi Turkmenia (Vlassa 1978a, p. 24,
nota 34; Vlassa 1978b). „Având o talie scundă, cap şi picioare fine, onagrul este albstrălucitor în partea inferioară a corpului, trecând spre gălbui în partea superioară, cu coama
moale, scurtă. Equus hemionus onager a fost prima specie implicată în procesul de domesticire
a eqvidelor în Orientul antic” (Vlassa 1978a, p. 25; Vlassa 1978b).
3 Din nefericire, ambele piese au fost furate din colecţia Universităţii „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia, astfel că specialiştilor le-au rămas la dispoziţie doar desenele şi/sau fotografiile
artefactelor.
4 Vlassa 1967; Vlassa 1975, p. 1-12; Vlassa 1976; Vlassa 1978a, p. 19, nota 1; p. 46, nota
169; Vlassa 1978b.
*
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acea ocazie, autorul trecea în revistă, după o incitantă incursiune în
problematica originilor şi evoluţiei equidelor, o serie de piese descoperite în
mediul cultural „Vinča-Turdaş”, aparţinând colecţiei Zsófia Torma (fig. 9)
realizate din lut ars (fig. 9 B/a-d), os (fig. 9 A), respectiv marmură albă5 (fig. 9
B/e-i), precum şi o piesă similară, din marmură albă, recent descoperită la
Gornea, într-un bordei aparţinând locuirii Vinča A (fig. 7)6. Prezenţa unor
elemente de decor care ar fi putut fi interpretate drept un ham sau frâu
(„căpăţan-botar”), erau cele la care făcea trimitere autorul pentru a pleda în
sprijinul unei domesticiri timpurii a onagrului în cadrul comunităţilor
vinčiene7. Prezenţa unui început de perforare la baza piesei de la Gornea, ca şi
în cazul piesei de marmură din colecţia Torma, îl determinau pe Vlassa să le
interpreteze, la vremea respectivă, drept „capete de sceptru”8.
În fine, toate argumentele de ordin zoo-biologic, geografic, istoric,
arheologic, cronologic converg către concluzia conform căreia: ecvidul
domestic cunoscut şi folosit de purtătorii culturii Vinča-Turdaş era onagrul!9
Cunoaşterea şi utilizarea unui animal domestic într-un mediu în care el nu
era de baştină şi în care el nu putea să ajungă drept „influenţă culturală”
pledau cert, în viziunea autorului, în favoarea acceptării componentei etnice
(de populaţie) în cadrul procesului neolitizării şi a contactelor culturale10.
Un amănunt semnificativ avansat de autor în concluziile sale, era acela
că reprezentarea plastică a onagrului în cadrul descoperirilor vinčiene,
utilizând ca materie primă în cazul acestor spectaculoase piese marmura albă,
are o semnificaţie evidentă, respectiv artistul ar fi încercat, şi prin acest
detaliu cromatic, redarea coloritului specific al hemionului în cauză11.
Siturile arheologice de la Limba-Oarda de Jos şi Alba Iulia-Lumea
Nouă sunt bine cunoscute în bibliografia de specialitate mai veche sau mai
recentă12, prin depunerile arheologice aparţinând culturii Vinča, respectiv

5

Vlassa 1978a, p. 42-43.
Ibidem, p. 42-44.
7 Ibidem, p. 42-47.
8 Ibidem, p. 43.
9 Ibidem, p. 46. Autorul pledează pentru varianta nord-vestică a onagrului, respectiv Equus
hemionus anatoliensis, care reprezenta o subspecie anatoliană a onagrului propriu-zis (Ibidem,
p. 26, 47).
10 Ibidem, p. 46.
11 Ibidem, p. 47.
12 Vezi în acest sens, pentru situl de la Limba-Oarda de Jos, bibliografia completă la Paul,
Ciută 1998, p. 41-42; Paul, Ciută 1999, p. 66-67; Ciută 2000; Ciută 2002; Paul, Ciută et alii
2002; Ciută 2004; Ciută 2005a; Ciută 2005b; Ciută 2009a; Ciută 2009b; Ciută, Florescu
2010; Ciută 2010 - aici o trecere în revistă a istoricului cercetărilor, a sectorizării, toponimei,
topografiei şi a particularităţilor geo-morfologice ale habitatului. Pentru Alba Iulia-Lumea
6
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fazelor timpurii ale acesteia, remarcându-se prin poziţia deosebit de
avantajoasă în cadrul văii Mureşului mijlociu. Cercetările sistematice din
deceniul trecut sunt cele care au prilejuit descoperirea artefactelor ce fac
obiectul articolului de faţă.
Prima piesă a fost descoperită în situl de la Limba-Oarda de Jos,
sectorul Bordane, în anul 1998, în urma unei cercetări de suprafaţă13. Locaţia
exactă a artefactului, ilustrată în planul topografic de mai jos, dovedeşte
prezenţa sa într-un sector în care, cercetările arheologice anterioare (199514,
199715) şi ulterioare (1999), au confirmat situarea stratului arheologic vinčian
timpuriu (Vinča A2-A3 – Vinča B1), foarte aproape de suprafaţă. Artefactul
a fost descoperit la cca. 3-4 m distanţă de extremitatea (muchia) nordică a
terasei, care delimitează sectorul Bordane, spre nord. Lucrările agricole
anuale scot la suprafaţă, un deosebit de bogat material arheologic,
recuperarea acestuia fiind un obiectiv al fiecărei campanii.

Nouă, vezi Berciu, Berciu 1949; RepAlba 1995, p. 29, 92-93; Aldea et alii 1996b; Ciută 1998;
Paul et alii 2003; Suciu 2009; Gligor 2009.
13 În cadrul campaniei din 1998 au continuat săpăturile arheologice sistematice din sectorul
Bordane, iar cercetarea de suprafaţă a fost efectuată ca o completare la aceste cercetări, în
scopul recuperării materialelor arheologice, deosebit de abundente, scoase la suprafaţa
solului, în urma efectuării lucrărilor agricole de arături (Paul, Ciută 1999, p. 66, 67). Piesa a
fost descoperită în arătura proaspăt efectuată în acest sector, de Oana Caragiu (actualmente
Neagoe), la acea dată studentă în anul II la specializarea Istorie-Arheologie.
14 Aldea et alii 1996b.
15 Paul, Ciută 1998.
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Fig. 1. Ridicarea topografică a sitului arheologic de la Limba-Oarda de Jos, cu
indicarea sectorului Bordane şi a locului descoperirii onagrului (●)

Având dimensiuni relativ mici şi fiind realizat dintr-o rocă rezistentă,
piesa a fost descoperită integral, nefiind afectată de lama plugului16. Roca din
care a fost realizată, de culoare albă, alb-cenuşie, de duritate medie, a fost
prelucrată prin şlefuire, dovadă fiind suprafaţa netedă, pe alocuri fină, afectată
de şederea îndelungată în sol, prin depunerile de carbonat de calciu, care au fost
însă uşor îndepărtate. Aspectul exterior al rocii pledează pentru încadrarea în
categoria calcarelor de duritate ridicată, însă nu excludem apartenenţa la
calcitele de duritate ridicată sau chiar a marmorelor de calitate inferioară. Modul
de realizare dovedeşte o deosebită atenţie, măiestrie în prelucrarea suprafeţelor,
stăpânirea raporturilor volumetrice, experienţă în realizarea unor astfel de piese.
Capul este tratat într-o manieră realistă, uşor geometrizată, fiind
redate gura, printr-o incizie orizontală dificil de observat cu ochiul liber, şi
urechile, care, se pare, au fost rupte din vechime. O observare foarte atentă
a părţii frontale a dus la concluzia că este posibil ca şi ochii animalului să fi
fost redaţi prin intermediul unor perforaţii de mici dimensiuni. Nu există
alte elemente de decor, însă nu este pe deplin exclus ca acestea să fi fost
afectate de deteriorările mecanice recente. Lungimea capului şi a gâtului
ajunge la 8 cm, având un diametru de cca. 2,5-3 cm. La extremitatea
inferioară a gâtului, artistul a modelat o bază, sub forma unei „tălpi”, de cca.
4 cm, cu braţe egale şi cu capetele rotunjite, care crează un anumit unghi cu
planul gâtului animalului, partea frontală fiind mai ridicată, iar cea din spate
mai lăsată. Acestă extremitate s-a păstrat întreagă, evident fără a avea nicio
legătură cu anatomia animalului, ci mai degrabă o funcţionalitate strict
tehnică, legată de modul de utilizare a artefactului, prin legare, prindere,
suspendare etc. Nu există nicio urmă a intenţiei de perforare a bazei sau a
zonei dinspre baza piesei.
Artefactul descoperit la Limba-Oarda de Jos-Bordane, este, cel puţin
deocamdată, singurul de acest fel din acest sit, însă nu este unicul realizat
din rocă de culoare albă (calcit sau marmură). Au mai fost descoperite, în
campaniile 199517 şi 199618, piese şlefuite şi perforate, de mici dimensiuni.
Forma unor plăcuţe trapezoidale, cu câte două perforaţii, pledează pentru
interpretarea lor ca amulete (ciurunga?) cu rol apotropaic.

16

Din nefericire, datorită furtului din anul 2001 din expoziţia didactică a Universităţii, nu
dispunem de nicio fotografie a artefactului. Desenul, de fapt o schiţă a piesei, a fost realizat
de M. Ciută în timpul campaniei din 1998, imediat după descoperirea ei. Este singurul
element figurativ la care mai putem face trimitere în momentul de faţă.
17 Aldea et alii 1996b.
18 Paul, Ciută 1997.
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Fig. 2. Onagrul descoperit la Limba-Oarda de Jos-Bordane

Cea de-a doua piesă a fost descoperită în toamna anului 1995, cu
ocazia unei cercetări de teren în situl arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă,
mai precis în sectorul B al acestuia, situat la sud şi sud-est de ferma bisericii
romano-catolică19, în zona în care au fost efectuate cercetări sistematice în
anii 194420 şi 199521. Cercetările anterioare au relevat faptul că locuirea de
aici corespunde culturii Vinča, fazei clasice (B) cu posibilitatea ca unele
elemente să poată pleda chiar pentru finalul fazei Vinča A22.

19

Al cărei areal a fost abordat prin cercetări preventive (de descărcare de sarcină
arheologică) în campania 2001 (Paul et alii 2001). Acest sector, A, a relevat cu predilecţie
depuneri eneolitice.
20 Berciu, Berciu 1949.
21 Aldea et alii 1996a. Artefactul a fost descoperit de Petrică Stânea, la vremea respectivă
student în anul III la specializarea Istorie-Arheologie, imediat după încheierea săpăturilor
din anul 1995. Tot din aceeaşi zonă provine şi toporul „de tip gumelniţean”, descoperit tot
în urma cercetărilor de suprafaţă (Ciută 1998).
22 Berciu, Berciu 1949; Aldea et alii 1996a; Luca et alii 2000b; Suciu 2009.
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Fig. 3. Ridicarea topografică a sitului arheologic de la Alba Iulia, cu indicarea
locului descoperirii onagrului din sectorul B (●)

În cazul acestui artefact avem de a face cu o piesă cu valenţe estetice
superioare primului, prezentat mai sus. Mineralul (roca) din care este
confecţionată, prin aceeaşi tehnică a şlefuirii, prezintă o duritate mult mai
mare, precum şi un aspect mai interesant, uşor translucid, cu anumite
inserţii maronii, care dau aspectul asemănător unei piese din marmură23.
Aspectul general al piesei este relativ similar cu al celei descrise anterior,
cu specificaţia că aceasta are un volum mai mare, fiind mai rotunjită, mai
arcuită, mai zveltă, gâtul având în zona mediană un diametru de peste 3 cm,
iar în partea inferioară, acea talpă sau bază lipseşte, fiind ruptă din vechime.
23

Conform d-lui Prof. dr. Nicolae Luduşan, este totuşi vorba tot de un calcit (poate chiar
marmură) de foarte bună calitate. În natură, calcitul poate fi întâlnit într-o formă granulară,
fibroasă, sau cristalină cu un habitus de culori foarte variat. Mineralul fiind unul dintre cele
mai răspândite în scoarţa terestră, ca de exemplu în rocile magmatice, metamorfice
(marmura) sau rocile sedimentare (calcar), poate să apară singur sau în asociaţie cu alte
minerale, ca mineral de „gangă”, aşa cum este numit el în geologie
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Calcit).
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Este un artefact spectaculos, cu certe calităţi estetice, dovedind
experienţă (tradiţie) din partea artizanului-artist. Depunerile de carbonat de
calciu, de culoare mai închisă, chiar neagră, care au făcut priză excelentă cu
suprafaţa artefactului, au putut fi, în parte, îndepărtate. Piesa pare să fi fost
lovită de mai multe ori de plug, prezentând unele fisuri profunde, dar care nu
i-au afectat decât parţial aspectul său general.

Fig. 4. Onagrul descoperit la Alba Iulia-Lumea Nouă

Artistul a dovedit măiestrie nu doar în execuţia tehnică a modelării
prin şlefuire, dar şi prin maniera în care a reuşit să opteze pentru redarea
personajului într-o manieră sugestivă prin „extragerea” piesei din cadrul
galetului primar, surprinzând elementele estetice ale succesiunilor cromatice
care se dispun perfect perpendicular cu planul artefactului finit, sub forma
unor benzi mai închise la culoare.
Piesa descoperită la Gornea (fig. 7), realizată din acelaşi material alb,
marmoră după opinia descoperitorului (Equus hemionus onager), reprezintă un
sceptru24 în vreme ce un altul, realizat tot dintr-o rocă locală de culoare albă,
moale (calcar ?), a fost descoperit la Liubcova, în nivelul Vinča A25 (fig. 8).

24

Lazarovici 1977, pl. LXV/4; Lazarovici 1979, pl. XXA/4, B1-5 a.s.o.; Vlassa 1978a;
Lazarovici et alii 2011, p. 122-123, pl. VI 20/a.
25 Luca 1985; Luca 1990, p. 33, fig. 1/4 a-c; Luca 1998, p. 74, cu nota aferentă, fig. 36/4 ac; Lazarovici 1979, pl. XXC/1; Lazarovici et alii 2011, p. 122-123, fig. VI 20/b.
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Fig. 5. Onagrul descoperit la Alba Iulia-Lumea Nouă

Fig. 6. Onagrul descoperit la Alba Iulia-Lumea Nouă

Descoperitorul piesei de la Liubcova abordează şi problematica
analogiilor specifice din cadrul vastului areal al culturii Vinča. Cu privire la
materialul şi la maniera similară de realizare a acestor piese Gh. Lazarovici
16
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atrage recent atenţia că ele puteau fi destinate aceloraşi funcţionalităţi, aceste
piese din marmură nefiind o prezenţă comună. Cel mai probabil, capetele de
onagru (sau cal) reprezintă părţi ale unor sceptre, mai precis capetele
(vârfurile) ale unor astfel de piese de ceremonie, ca obiecte de prestigiu ale
celor care le purtau. Există mai multe astfel de piese (capete de sceptru) pe
teritoriul României, unele dintre ele fiind interpretate de descoperitori ca
obiecte cu destinaţie necunoscută26.
Totodată, maniera de redare a gâtului foarte lung rămâne o
caracteristică a idolilor fazei A-B a culturii Vinča, astfel de piese fiind
comune în special la Gornea şi Zorlenţu Mare, dar apărând şi la Tărtăria27.

Fig. 7. Onagrul descoperit la Gornea
(după Lazarovici et alii 2011, p. 123; fără scară)

26
27

Lazarovici et alii 2011, p. 122-123.
Ibidem, p. 122.
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Fig. 8. Onagrul descoperit la Liubcova-Orniţa (după Lazarovici et alii 2011, p. 123)

A

B

Fig. 9. Diferite artefacte cu reprezentarea capului de onagru, din colecţia Zsófia
Torma. A. Spatulă din os cu extremitatea zoomorfă; B. Capete de onagri realizate
din ceramică (a), din marmură (h-i) (după Vlassa 1978a)
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Concluzii
Cele mai apropiate analogii ale plasticii zoomorfe care redau capete de
onagru, descoperite în cadrul locuirilor timpurii Vinča de la Limba-Oarda de
Jos şi Alba-Iulia-Lumea Nouă sunt de regăsit în cadrul aşezărilor Vinča
timpurii din Transilvania, Banat28, dar şi în cadrul depunerilor din staţiunea
eponimă de la Vinča29, din Serbia. Acesta este un fenomen firesc dacă ţinem
seama de originea aspectului transilvănean al acestei culturi30.
La o privire generală pot fi sesizate similarităţile acestor piese, în
special în ceea ce priveşte acele piese al căror context de descoperire este
cert, respectiv cele aparţinând fazelor timpurii A2-A3 şi B din evoluţia
culturii31. În ceea ce priveşte piesele din colecţia Zsófiei Torma de la Turdaş,
fiind binecunoscut caracterul eterogen32 al colecţiei, credem că este mult mai
probabil ca piesele reprezentând onagri să provină mai degrabă din siturile
vinčiene timpurii de pe valea Mureşului, din proximitatea Turdaşului, însă
nu excludem pe deplin posibilitatea ca acest arhetip plastic să fi dăinuit şi în
orizonturile cronologice ale culturii Turdaş.
Sesizăm, de asemenea, similarităţi în ceea ce priveşte maniera (tradiţia)
de modelare a statuetelor din rocă de culoare albă (marmură?). Amintim
astfel idolul de marmură descoperit la Tărtăria în nivelul Vinča A (probabil
B1), care prin tratarea suprafeţelor şi aspectul volumetric33 aduce foarte mult
cu tehnologia de confecţionare a capetelor de onagri.
În cazul artefactelor ce fac obiectul prezentului articol putem distinge
elemente originare microasiatice ale vieţii spirituale, grefate pe un element
indigen, original, care poate pleda, şi el, pentru un aspect nord-dunărean sau
intracarpatic, al culturii Vinča.
În fine, funcţionalitatea acestor artefacte, în lipsa unor date clare ale
contextelor originare, poate fi acceptată ca cea propusă de către autorii mai
sus-menţionaţi, respectiv aceea a unor sceptre. Totuşi, dimensiunea lor, care
le recomandă a aparţine mai degrabă categoriei minore, nu sprijină întru
totul aserţiunea unor piese de prestigiu. Cu toate acestea, culoarea albă, se
pare omniprezentă, nu poate fi un accident sau doar o coincidenţă, piesele
putând fi puse în relaţie cu cromatica mamiferului reprezentat, dar şi cu
28

Vasić 1934.
Lazarovici 1977; Lazarovici 1979, p. 85-107.
30 Luca 1998; Luca 1999; Luca et alii 2000a; Luca et alii 2000b.
31 Luca 1999; Luca et alii 2000a; Luca et alii 2000b.
32 Chiar dacă în mod tradiţional colecţia este considerată a fi compusă din piese provenind
din siturile de la Turdaş şi Valea Nandrului (Peştera Nandru), majoritatea specialiştilor
acceptă faptul că este foarte posibil ca unele dintre ele să provină din alte situri din arealul
Orăştiei cf. Roska 1941.
33 Lazarovici et alii 2011, p. 122, fig. VI.19a-c.
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culoarea utilizată frecvent de şamani34. În acest sens, nu credem că poate fi
exclusă apartenenţa pieselor la trusele unor şamani sau preoţi.
Indiferent de modul lor de interpretare, este cert că aceste artefacte
reprezintă nişte piese cu destinaţie specială, cel mai probabil cultică, astfel că
cei doi onagri, descoperiţi la Limba şi Alba Iulia-Lumea Nouă vor fi în
măsură să aducă o lămurire mai detaliată a evoluţiei culturii Vinča în această
zonă.
Two Minor Sculptural Items Discovered at Limba-Bordane
and Alba Iulia - Lumea Nouă (Alba County)
(Abstract)
The present paper deals with two artefacts discovered at Limba-Oarda de JosBordane and Alba Iulia-Lumea Nouă, namely two small mineral idols portraying the head
of an ancient donkey (domestic ass - Equus hemionus onager, or Equus hemionus anatoliensis).
The authors present the findspots and specific characteristics of the two pieces.
They finally insist on the analogies of the zoomorphic plastic art from Limba-Oarda de Jos
and Lumea Nouă with those found in contemporary sites, located in neighbouring areas
(Mureş Basin) or in more distant areas (Banat, Morava Valley, Tisa Basin, etc.). This topic
will be readdressed in a second part of this study. We will then provide accurate details
regarding the stratigraphy and context of these artefacts.
We must specify, however, that distinctive elements of the early Vinča stages are to
be identified by analogy with similar pieces from Gornea, Liubcova, etc. This is nothing but
natural considering the origin of this culture. We can recognise spiritual elements of
microasian origin grafted onto an original indigenous one which could also plead for an
intra-Carpathian facet of the Vinča. Thus, the figurine acquired forms of expression and
features distinct from those in the southern area where it originated.
Explanation of figures
Fig. 1. The topographic survey of the archaeological site at Limba-Oarda de Jos,
indicating the Bordane sector and the findspot of the onager (●).
Fig. 2. The onager discovered at Limba-Oarda de Jos-Bordane.
Fig. 3. The topographic survey of the archaeological site at Alba Iulia, pointing the
findspot of the onager in sector B (●).
Fig. 4. The onager discovered at Alba Iulia-Lumea Nouă.
Fig. 5. The onager discovered at Alba Iulia-Lumea Nouă.
Fig. 6. The onager discovered at Alba Iulia-Lumea Nouă.
Fig. 7. The onager discovered at Gornea (apud Lazarovici et alii 2011, p. 123; not scaled).
Fig. 8. The onager discovered at Liubcova-Orniţa (apud Lazarovici et alii 2011).
Fig. 9. Various artefacts featuring onager heads in the collection of Zsófia Torma. A.
Bone spatula with zoomorphic extremity; B. Onager heads made of ceramic (a),
marble (h-i) (apud Vlassa 1978).
34

Eliade 1991; Gimbutas 1973.
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MULTIPERSPECTIVITATE ÎN INTERPRETAREA
SIMBOLISTICII PLASTICII ANTROPOMORFE
DIN NEOLITIC ŞI ENEOLITIC
Anita NICULESCU*
Încercările de interpretare a simbolisticii figurinelor antropomorfe din
neolitic şi eneolitic, indiferent de perspectiva din care sunt enunţate,
întâmpină numeroase dificultăţi şi devin aproape întotdeauna subiecte de
controversă în ciuda faptului că nu există încă o metodologie bine stabilită
pentru cercetarea în domeniu. În studiul de faţă vom expune o serie de
aspecte de care considerăm că ar trebui să se ţină cont în orice demers
temeinic de analizare a posibilelor semnificaţii ale elementelor şi structurilor
simbolice care acoperă în măsură mai mare sau mai mică suprafaţa corporală
a figurinelor antropomorfe neolitice şi eneolitice.
Aspecte preliminare
Cum în studiile mai vechi orice artefact preistoric cu o formă mai
deosebită şi/sau decor mai elaborat era catalogat ca având funcţii „sacre”,
„ritualice”, „magice” „simbolice” „speciale” ş.a.m.d., în lucrările mai recente
autorii se întreabă dacă există vreo sferă a existenţei omului în acele vremuri
care să fie lipsită de atribute şi semnficaţii sacre1. În cazul în care nu este
identificat contextul simbolic, unele întrebări rămân fără răspuns2.
Contextele simbolice sunt extrem de complexe întrucât includ, de obicei,
mai multe funcţii ale simbolului (religioasă, socială, de comunicare, fără a
neglija latura artistică a artefactelor). De multe ori, ambiguitatea care
planează asupra unor elemente care au un evident dublu sens reprezintă o
dificultate în interpretare3. Un anumit grad de subiectivism rămâne inerent
aprecierilor formulate, oricât de bine documentată ar fi cercetarea, însă
coroborările permanente între artefacte şi reevaluările realizate prin
raportarea la cele mai recente rezultate ale cercetărilor ar putea asigura o mai
mare obiectivitate a interpretărilor.
Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 179, sector 1, Bucureşti; e-mail: wisperthal@yahoo.com.
Robb 1998, p. 331-332; Mithen 1998b, p. 180.
2 Robb 1998, p. 334.
3 Ricoeur 1969, p. 65 şi urm.
*
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Manifestările religioase, artistice, ideologice, sociale din neolitic şi
eneolitic, ilustrate într-un întreg repertoriu de gesturi şi elemente încărcate
de semnificaţii precum incantaţii, dansuri, cântece, tatuaje sau veşminte
(sacre ori utilitare) nu pot fi surprinse in situ. Pentru a putea „pătrunde” în
lumea omului neolitic şi a suprinde unele particularităţi ale acesteia este
necesară descifrarea repertoriului de gesturi şi componente cu diferite
conotaţii (religioase, sociale etc.) regăsite în structura şi caracteristicile
figurinelor antropomorfe. Considerăm că trebuie evitate tendinţele de
simplificare exagerată precum dedicarea marii majorităţi a figurinelor unui
cult unic al unei divinităţi feminine dominante, a cărui existenţă este dată
drept certă în ciuda cercetărilor recente cu privire la valenţele semiotice,
ideologice şi sociale ale decorului specific respectivelor artefacte.
Modelarea figurinelor antropomorfe în lut a reprezentat un element
esenţial în cultura multor popoare preistorice, în Orientul Apropiat, nordul
Africii, cea mai mare parte a Europei, Asia Centrală şi de Est, precum şi
America precolumbiană. Figurinele antropomorfe se întâlnesc din
abundenţă în contexte diverse precum structuri de habitat, sanctuare,
morminte ş.a.m.d. Diversitatea figurinelor, numărul lor mare, ipostazele
diferite în care sunt redate (în picioare, aşezate, în diferite stadii de
graviditate etc.), precum şi contextele variate în care sunt descoperite indică
faptul că au fost create (şi) din raţiuni socio-ideologice, iar conotaţiile lor
simbolice sunt mult mai complexe decât încadrarea lor ca simple
„ornamente” sau „decoruri”, cum fuseseră considerate iniţial.
Diferite forme de exprimări simbolice au fost alcătuite de oameni încă
din paleoliticul superior, iar obiectele pe care apăreau erau învestite cu
calităţi deosebite4. Cercetătorii au remarcat o serie de manifestări din afara
sferei utilitare care deţineau cu siguranţă valenţe simbolice5. Pentru perioada
paleoliticului superior, simbolurile au fost considerate componente ale „artei
realiste figurative”, figurinelor antropomorfe - denumite „obiecte de artă” revenindu-le o semnificaţie „esenţial magică”6 şi aflate, foarte probabil, în
legătură cu ideea de fertilitate7. S-a pus chiar problema existenţei unei „zeiţemame” încă din perioada paleolitică, între „fapt şi ficţiune”, autoarea
respectivului studiu înclinând să adopte a doua variantă8. Au fost elaborate
şi ipoteze cu privire la o posibilă origine a simbolismului încă dinainte de

Cirlot 2002, p. 241; Fritz, Tosello 2007, p. 48.
Masvidal Fernández 2006, p. 40; Nowell 2006, p. 240.
6 Chirica, Borziac 2005, p. 76.
7 Mellars 2009, p. 176-177.
8 Russell 1998, p. 261 şi urm.
4
5
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tranziţia de la paleoliticul mijlociu la cel superior în Europa9, dar asemenea
aspecte nu pot fi expuse detaliat în cadrul studiului de faţă.
La începuturile cercetărilor privind originea lor, unii autori au apreciat
- în mod eronat - că ar fi vorba de o continuitate a utilizării formelor
simbolice până în perioadele mai recente. Din punctul de vedere al istoriei
religiilor, descoperirea agriculturii ar fi provocat „o criză în valorile
vânătorilor paleolitici” şi a apărut o „solidaritate mistică între om şi
vegetaţie”, iar femeia şi sacralitatea feminină au dobândit o importanţă
majoră10. Gândirea creatoare de simboluri, caracteristică deja comunităţilor
de vânători-culegători de la sfârşitul epipaleoliticului, a fost generată în acea
perioadă de necesităţile de comunicare şi cooperare între grupurile umane11.
O dată cu apariţia şi răspândirea agriculturii şi schimbarea modului de viaţă
în preistorie, simbolurile ajung să reflecte un sistem de convingeri religioase,
precum şi practici economice noi, care vor aduce şi modificări în plan
ideologic şi social12. Şi cercetările mai noi concluzionează că adoptarea unei
vieţi sedentare a coincis cu dezvoltarea unor capacităţi umane şi culturale
care au dus la elaborarea unor sisteme materiale de reprezentare simbolică,
de care noul mod de viaţă a ajuns ulterior să depindă13.
Un aspect important tratat în literatura de specialitate este cel al
universalităţii simbolurilor utilizate în preistorie. În urmă cu mai multe mii de
ani existau temeri şi aspiraţii universale în cadrul comunităţilor umane:
teama de a nu cădea victimă atacurilor venite din partea animalelor sau a
semenilor, dorinţa de a obţine cât mai multă hrană (iniţial vânat şi, ulterior,
recolte cât mai bogate), precum şi nevoia de protecţie faţă de fenomene ale
naturii pe care omul nu le putea controla şi nici prevedea. Individul îşi
conştientiza vulnerabilitatea şi precaritatea existenţei şi avea nevoie de
legături permanente cu „ceva” mai puternic, mai mare şi eventual nemuritor,
pentru a avea un sentiment de siguranţă. Ideea de continuitate, trimiteri la o
lume „de dincolo”, în care existenţa sa pe care o realiza ca fiind atât de
efemeră să continue, reprezintă o temă surprinsă în simbolistica plasticii
antropomorfe din majoritatea culturilor preistorice. Şi totuşi, chiar dacă
unele simboluri sunt reprezentate în maniere asemănătoare pe diferite
artefacte din spaţii culturale largi şi la distanţe considerabile unele de altele,
s-a observat că semnificaţiile lor nu sunt universale. De asemenea, se pot
înregistra unele diferenţe în reprezentarea simbolurilor chiar şi în cazul în
d’Errico et alii 2003, p. 4.
Eliade 1992, I, p. 49.
11 Bánffy 2005a, p. 77.
12 Cauvin 1994, passim.
13 Watkins 2006, p. 82.
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care semnificaţia acestora este echivalentă; o bună analogie în acest sens este
aceea că putem înţelege scrisul mai multor persoane care au redactat un
conţinut identic, dar sesizăm unele diferenţe de formă întrucât forma literelor
diferă, în mai mare sau mai mică măsură, în funcţie de particularităţile de
scriere ale fiecărei persoane în parte14. Spre exemplu, un triunghi mărginit pe
fiecare latură de câte un şir de puncte poate avea aceleaşi valenţe semantice
pe mai multe figurine chiar dacă distanţa dintre şirul de puncte şi latura
triunghiului variază (cel mai probabil în funcţie de grija cu care meşterul a
executat decorul pe corpul figurinei).
S-a observat, în urma cercetărilor sistematice, că imaginile nu sunt
utilizate în mod identic în diferite culturi, deşi există şi paralele evidente.
Acest lucru este valabil şi pentru diferitele arii culturale neolitice şi
eneolitice, unde analogiile se datorează în mod cert şi raporturilor strânse
dintre purtătorii diferitelor culturi (pe lângă utilizarea frecventă, în mod
independent, a unor simboluri şi structuri simbolice generate la limita dintre
cognitiv şi subconştient)15.
Funcţia religioasă a simbolurilor
Sistemul de credinţe al oamenilor preistorici cuprindea practici magice
şi religioase, bazate pe ideile pe care le aveau aceştia despre lume, locul lor în
univers, relaţiile oamenilor atât cu forţele superioare cât şi cu alte comunităţi
umane, şi pe convingerea că forţele menţionate au o influenţă determinantă
asupra naturii şi oamenilor16. După unele opinii (considerate astăzi depăşite),
este posibil ca originea unor culte să se fi aflat în „lipsa unui echipament
mental”, ceea ce ar fi condus la interpretarea unor fenomene naturale în
sensul exagerării potenţialelor pericole reprezentate de acestea şi astfel ar fi
apărut superstiţia, care s-a confundat cu divinul17. Figurinele antropomorfe
cu decor elaborat, considerate adevărate „opere de artă”, jucau un rol
deosebit de important în calitatea lor de reflectări ale vieţii şi credinţelor
religioase18 şi, în mod similar, cele având dimensiuni miniaturale, prin prisma
reprezentării lor la scară foarte redusă, pot fi interpretate ca îndeplinind
roluri în diferite ritualuri, poate chiar în calitate de ofrande19.
Mithen 1998b, p. 170.
Unde termenul „cognitiv” l-am utilizat pentru a sublinia actul de creaţie a elementelor
simbolice cu implicarea de activităţi mentale conştiente (gândire, raţionament, rememorare),
spre deosebire de „subconştient”, care presupune executarea mecanică a unui decor, fără
atribuirea de conotaţii simbolice artefactelor modelate.
16 Knudson 1978, p. 393.
17 Bernand, Gruzinski 1998, p. 48.
18 Kalicz 1970, p. 15.
19 Blake 2005, p. 121.
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Sub diferitele lor forme, înclinaţiile mistice şi religioase pot fi privite
drept atribute universale ale culturii umane20. În preistorie, omniprezenţa
obiectelor şi a gesturilor sacre, pe care le putem surprinde în special prin
atitudinile figurinelor antropomorfe, ne permite aprecierea individului cu
sintagma homo religiosus, ale cărui legături cu realitatea transcendentă erau
reprezentate tocmai de „sacrul mediator”21. Din studierea figurinelor
antropomorfe, care jucau cu siguranţă un rol important în menţinerea
acestor legături, date fiind contextele în care au fost descoperite, constatăm
faptul că fiecărei părţi anatomice îi sunt asociate simboluri, adesea specifice
(spre exemplu rombul - de multe ori cu un punct în centru - pe abdomenul
sau pieptul figurinelor cucuteniene, iar spirala pe fesele acestora). Aşadar, în
sfera preocupărilor sale spirituale, se pare că omului preistoric îi erau
indispensabile simbolurile pe care le aplica cu conştiinciozitate pe corpul
figurinelor, după nişte canoane bine stabilite; individul devenea, astfel, un
adevărat homo symbolicus22, calitate care se impune reevaluată având în vedere
complexitatea spiritualităţii neolitice. Universul spiritual al omului în neolitic
şi eneolitic pare uneori mai puţin complex decât este în realitate23, însă
încercările de descifrare a gândirii umane prin intermediul simbolisticii
variate de pe figurinele antropomorfe (alături de semnele şi imaginile
prezente şi pe alte suporturi, în special vase ceramice, inclusiv utilitare) ne-ar
putea dezvălui aspecte surprinzătoare în acest sens.
Din punct de vedere al preocupărilor spirituale, simbolurile puteau fi
atât atribute sacre ale unei zeităţi, cât şi însuşiri proprii unor indivizi din
cadrul comunităţii umane cu un rol bine definit la un moment dat, consacrat
în cadrul unor practici ritualice sau magice. Elementele semiotice ar putea
indica diferenţieri la un nivel superior, divin (în sensul diferenţierii unor
zeităţi în cadrul unui panteon arhaic sau a diverselor ipostaze ale uneia şi
aceleiaşi zeităţi) sau potenţa însuşiri ale unor membri importanţi ai
comunităţii cu ocazia anumitor evenimente (naşteri, uniuni, sacrificii,
îndepărtări din cadrul comunităţii ş.a.m.d.), atât ca participanţi cât şi ca
„organizatori” ai acelor evenimente. Considerăm că ar trebui reevaluată
problema identităţii individului în neolitic şi eneolitic, unde până acum omul
era privit într-o anonimitate absolută în raport cu divinitatea, şi că, în
anumite cazuri, ar trebui luată în considerare asumarea acestei identităţi.

Conkey 2001, p. 274; van Huyssteen 2010, p. 120.
Ries 2000, p. 63-64.
22 Cassirer 1955, passim.
23 Enea 2007, p. 52-53.
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Poate că „metaforele corpului uman” ne pot transmite mai multe în acest
sens, cu condiţia stabilirii unei baze solide de interpretare24.
Problema relevanţei plasticii antropomorfe neolitice şi eneolitice
pentru sfera religiei, sau poate pentru o sferă mai complexă, în care religia şi
magia se întreţes25, este în atenţia cercetătorilor de mai multă vreme.
Legătura dintre practicile ritualice şi cele magice şi măsura în care ele se
întrepătrundeau trebuie dedusă din analiza pieselor şi a semnelor pe care
acestea le poartă. Unele figurine antropomorfe vinčiene prezintă semne care
le indică utilizarea în ritualuri de magie neagră26, această posibilitate de
interpretare a reprezentărilor umane la scară redusă fiind propusă şi anterior,
pe baza unor observaţii etno-antropologice privind practici asemănătoare în
cadrul unor societăţi arhaice africane27. Despre figurinele utilizate în
practicile magice se afirmă că sunt, în general, distruse ulterior28. Experienţa
mistică, aşa cum poate fi surprinsă în plastica antropomorfă care s-a păstrat,
a fost analizată din mai multe unghiuri, până acum, fiecare perspectivă
putând intermedia o mai bună înţelegere a „întregului”. Comparaţiile cu
unele aspecte ale unor religii primitive (arhaice) de astăzi sunt de asemenea
utile pentru clarificarea rolului jucat de figurine în timpul unor evenimente
cu caracter religios. În acest sens vom face trimiteri în secţiunea care
tratează această problematică din perspective antropologice şi etnologice.
Ritualurile şi practicile lor asociate „gravitează” în principal în jurul unor
realităţi primordiale: sexualitate, conflict, sacrificiu, moarte ş.a.m.d. În cadrul
ritualurilor un loc important se acorda liderilor, vârstnicilor, defuncţilor şi,
fireşte, zeităţilor, respectiv fiinţelor superioare a căror prezenţă nu era de
ordin concret, însă existenţa lor într-o lume în care omul preistoric nu avea
acces (decât în urma unor experienţe sacre!), era de necontestat. Practicile
ritualice asigurau, prin obiectele utilizate şi formulele invocate, schimburi
permanente între cele două lumi (reală şi ideală) şi, astfel, un contact era cel
puţin necesar, dacă nu chiar considerat vital în vremurile respective.
Ritualul include şi aspecte care ţin de comunicare, uneori indică şi
elemente din plan social, astfel încât nu este uşor de explicat. Magia, ca şi
religia, pot fi privite drept fenomene sociale29, afirmaţie pe care cercetările
recente tind să o susţină. Analiza unor artefacte din Orientul Apropiat a
indicat că unele componente magico-religioase devin obiecte ale unei selecţii
Gamble 2007, p. 113 şi urm.
Andreescu 2002, p. 87.
26 Draşovean 1998, p. 206.
27 Ucko 1962, p. 46-47.
28 Voigt 1991, p. 36.
29 Draşovean 1998, p. 205.
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şi modificări în cadrul mediilor simbolice şi socio-economice în care apar,
pentru a forma sisteme de credinţe specifice30.
Simbolurile de pe artefactele utilizate în timpul ritualurilor ne pot
arăta atât statutul ocupat de personajele implicate, cât şi scopul respectivului
ritual. Fiinţele sacre trebuiau invocate prin practici cultice elaborate, iar din
acest punct de vedere unui simbol îi poate fi atribuit înţelesul unui gest
ritualic notat prin transpunere grafică31. Gesturile aveau o semnificaţie
aparte, judecând după varietatea atitudinilor în care au fost „surprinse”
figurinele, modelate cu grijă de către creatorii lor în diferite ipostaze. În
strânsă legătură cu mecanismele cognitive şi relaţiile sociale, gesturile pot
indica un adevărat limbaj simbolic, a cărui esenţă încă nu poate fi înţeleasă32.
Decriptarea semnificaţiei pe care o ascund gesturile ţine de preocupările
recente ale cercetătorilor, un antropolog propunând chiar o „arheologie a
gesticii”33. În literatura de specialitate din România există un studiu de acum
un deceniu şi jumătate cu privire la gesturile figurinelor antropomorfe şi
semnificaţia lor34.
Un aspect interesant este maniera în care imaginile facilitează
transformarea, migrarea şi evoluţia ideilor şi practicilor religioase atât (1) în
cadrul aceleiaşi comunităţi, cât şi (2) de la o comunitate la alta, pe spaţii mai
extinse sau mai restrânse, precum şi (3) chiar de la o generaţie la alta, prin
menţinerea şi respectarea canoanelor simbolice stabilite. În sprijinul acestei
afirmaţii putem menţiona faptul că religiei - şi aici includem şi manifestările
religioase preistorice, în special cele atât de complexe din neolitic şi eneolitic
- i-au fost atribuite funcţii cognitive, din perspective mitologice, de încercare
de explicare a lumii şi existenţei umane, în lipsa unei cunoaşteri ştiinţifice35.
În analiza simbolisticii figurinelor antropomorfe şi a gesturilor lor cu
semnificaţie cultică nu trebuie să pierdem din vedere o paradigmă simbolică
a religiei, anume imposibilitatea transmiterii, indiferent de natura mijloacelor
non-verbale, a unor elemente religioase caracteristice. Dacă asemănăm această
situaţie cu aspecte ale religiei contemporane, pe care o cunoaştem infinit mai
bine decât pe cea de acum câteva milenii, realizăm faptul că unele
componente ale celei contemporane nu ar putea fi transmise decât prin
intermediul limbajului, şi nu prin intermediul anumitor obiecte sau al unor
reprezentări grafice, oricât de reuşite; în plus, pentru perioadele mai recente,
Gebel 2000, p. 129.
Guénon 1970, p. 1.
32 Bánffy 2005b.
33 Chazan 2005.
34 Comşa 1996.
35 Zamfir 1998, p. 501; Hoppál 2006, p. 231.
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există avantajul exprimării în scris, în timp ce, pentru perioadele neolitică şi
eneolitică la care ne referim, oamenii nu aveau la dispoziţie decât simbolurile
ca modalităţi de exprimare, de transmitere în timp a ideilor şi conceptelor pe
care le aveau cu privire la diferite laturi ale existenţei (fie umane, fie divine).
În cadrul unui ritual, „ceea ce este convenţional se transpune sub
forma unor elemente corecte şi necesare”36, de aici şi necesitatea respectării
canoanelor în acoperirea figurinelor antropomorfe şi a altor artefacte cu
simboluri cu privire la care, dacă sesizăm unele diferenţe, de cele mai multe
ori este vorba de o stângăcie (sau lipsă de grijă) în execuţie, şi nu de intenţia
de a crea o altă imagine (acest lucru poate fi foarte bine observat în cazul
figurinelor antropomorfe aparţinând culturii Gumelniţa, spre exemplu).
Ritualurile puteau fi desfăşurate cu mai multe ocazii şi scopuri:
evenimente favorabile, precum vindecări miraculoase, celebrări ale recoltei,
sporirea demografică a aşezării sau, dimpotrivă, invocarea intervenţiei unor
forţe divine în cazul în care evenimentele nu aveau un parcurs favorabil
comunităţii. Hierofaniile (revelarea divinului în faţa omului cu anumite
ocazii) şi kratofaniile (manifestări de putere ale unor forţe supranaturale)
erau posibile doar prin intermediul anumitor ritualuri. Cu ajutorul
simbolurilor, miturilor şi ritualurilor, sacrul îşi exercită o funcţie de mediere
între lumea reală şi cea ideală, în cadrul unor manifestări hierofanice, şi
conferă omului care participă la asemenea manifestări posibilitatea să intre
în legătură cu sacrul, ca realitate transcendentă37. Ni se pare foarte probabil
ca în legătură cu aceste ritualuri să se afle „instrumentele” cele mai bine
realizate în acest scop de invocare a forţelor supreme, respectiv figurinele
confecţionate cu cea mai mare grijă şi considerate „opere de artă” ale
perioadei. Avem aici în vedere atât rolul deosebit pe care acestea îl aveau în
cadrul unor evenimente cultice de maximă importanţă pentru comunitate,
cât şi faptul că, fiind învestite cu anumite calităţi deosebite, confereau şi un
statut aparte celui (sau celor) care le utiliza(u).
În legătură cu distrugerea ritualică a unor figurine (spargerea lor
intenţionată), aceasta a fost observată în cadrul manifestărilor cultice ale
indivizilor din paleolitic pentru care, o dată ce avusese loc evenimentul în
vederea căruia confecţionaseră diferite obiecte cultice, aceste obiecte îşi
pierdeau orice importanţă38. Relevanţa fragmentării intenţionate a figurinelor
pentru funcţionalitatea religioasă a acestora este semnalată încă de la
începuturile neoliticului, în Orientul Apropiat şi Anatolia39. Unele artefacte,
Rappaport 1979, p. 217.
Ries 2000, p. 70.
38 Blanc 1961.
39 Băčvarov 2006, p. 116.
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deşi găsite în stare fragmentară, nu erau distruse intenţionat. Avem exemple
din perioada neoliticului aceramic, de la ’Ain Ghazal în Iordania, care ne
indică faptul că unele capete de figurine nu fuseseră distruse sistematic, ci
detaşate în vederea păstrării lor ca sursă de putere, cu rolul de a controla
(sau anula) anumite efecte a ceea ce figurinele reprezentau40. A fost pus sub
semnul întrebării momentul distrugerii figurinelor, respectiv dacă aceasta
avea loc în timpul acţiunilor ritualice sau la un moment ulterior
ceremonialului. O situaţie extrem de interesantă în acest sens este relevanţa
absenţei ulterioare a artefactului: „când obiectele sunt distruse [...] printr-o
formă anume de simbolism, asemenea obiecte devin o amintire în absenţa lor [s.n.]
şi, astfel, esenţa a ceea ce trebuie să fie reamintit”41.
O ipoteză interesantă lansată în perioada recentă este cea conform
căreia artefactul (în acest caz o mască vinčiană, provenită din tell-ul neolitic
de la Uivar) a fost rupt intenţionat, după încheierea ritualului care avusese
loc şi în care jucase un rol bine stabilit, pentru a distruge astfel „puntea
dintre cele două lumi” la realizarea căreia contribuise, permanentizând astfel
efectul ritualului respectiv42. Aici sesizăm o funcţie complexă a unui artefact
cu caracteristici antropomorfe (masca imitând figura umană) care, pe lângă
faptul că a fost utilizat în cadrul unor practici ritualice elaborate, a rămas
indispensabil şi după încheierea acestora.
În cazul figurilor hibride, ar putea fi vorba de înzestrarea individului cu
atribute care nu îi sunt specifice (spre exemplu cioc, coarne etc.) în
încercarea de a-i spori puterile şi însuşirile (sau de a-i conferi unele la care nu
putea accede în mod normal, prin atribuirea acestor elemente hibride
suplimentare). „Inventarea” unor fiinţe care nu existau în realitatea cotidiană
este sesizabilă prin intermediul pieselor descoperite. În aceste cazuri,
întrepătrunderea între real şi imaginar creează personaje şi situaţii aparte. A
fost lansată ipoteza conform căreia hibridismul ar favoriza cel mai mult
interpretarea unor reprezentări antropomorfe („supra-umane” în expresia
autoarelor studiului) drept zeităţi43, ce-i drept în cazul figurinelor minoice,
însă nu este exclus ca în acest sens să se fi păstrat tradiţii mult mai vechi, din
neoliticul balcanic. O observaţie recentă cu privire la situaţia întâlnită în
general în săpătură se referă la provenienţa figurinelor feminine în
majoritate din „contexte domestice” (locuinţe sau imediata lor apropiere), în
timp ce reprezentările antropomorfe bisexuate sau hibride sunt găsite în

McAdam 1997, p. 138.
Rowlands 1993, p. 146.
42 Schier, Draşovean 2004-2005, p. 48.
43 Goodison, Morris 1998, p. 124-125.
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principal în contexte apreciate a fi cultice şi/sau funerare44. Studierea
figurinelor cu caracteristici hibride ar putea arunca mai multă lumină asupra
conceptelor religioase din preistorie, poate mai mult decât alte forme de
reprezentare, prin includerea de elemente magice şi combinarea unor
elemente aparent incompatibile.
Din perspectiva spiritualităţii în preistorie, până nu demult predomina
în literatura de specialitate atât română cât şi internaţională cultul fertilităţii şi
fecundităţii, a cărui asociere cu o divinitate feminină principală a dat ocazia
unor dispute aprinse în ultimele decenii. Existenţa acelei divinităţi feminine,
denumită Marea Zeiţă, Zeiţa-Mamă sau Marea Mamă de către Marija
Gimbutas, principala teoreticiană a acestei interpretări, a fost intens
combătută, în ciuda unor dovezi suficient de clare că un cult al fertilităţii se
desfăşura şi avea o importanţă considerabilă în neolitic şi eneolitic, iar
divinităţile feminine nu numai că reprezintă majoritatea covârşitoare a
figurinelor descoperite, dar sunt realizate în ipostaze care nu lasă îndoieli în
ceea ce priveşte semnificaţia lor (spre exemplu maternitatea). Din opera
cercetătoarei lituaniene, ceea ce a deranjat comunitatea academică a fost
insistenţa sa de a interpreta figurinele antropomorfe şi simbolismul asociat
lor drept dovezi obiective în sprijinul existenţei unei religii neolitice a unei
zeiţe principale, bazându-se mai degrabă pe speculaţii45. Unii autori au negat
relevanţa unor simboluri considerând că acestea şi figurinele pe care apar nu
sunt „nici antropomorfe, nici feminine”46. Într-o recenzie de acum aproape
două decenii, Marija Gimbutas este criticată pentru faptul că dovezile sale cu
privire la existenţa unei simbolistici a Zeiţei ar fi îndoielnice, iar
interpretările alternative nu ar fi valide47. Nu dorim să insistăm asupra
acestei dezbateri în cadrul de faţă.
Este arhicunoscută asocierea „zeiţei” cu evenimente majore în
comunităţile de agricultori din neolitic şi eneolitic precum naşterea,
respectiv cultivarea şi regenerarea solului. Un susţinător fervent al mitului
zeiţei-mame şi al asocierii ei cu idei şi concepte legate de noul mod de viaţă
este cercetătorul britanic James Mellaart, care a identificat nenumărate
ipostaze ale zeiţei la Catalhöyük, remarcând în special frecvenţa figurinelor
feminine de mici dimensiuni48. Există şi opinii, bazate pe descoperiri recente
din acelaşi sit, conform cărora figurinele feminine pot fi puse în aceeaşi

Talalay 2005, p. 136.
Tringham 1993; Conkey, Tringham 1995; Conkey, Gero 1997; Meskell 2000.
46 Fleming 1969, p. 249.
47 Tringham 1993, p. 197.
48 Mellaart 1967, p. 181.
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măsură în legătură cu aspecte negative precum moartea şi violenţa49, ba chiar
violenţa şi uciderea simbolică sunt considerate mai recent drept
„reprezentări artistice dominante” de la Çatalhöyük50. O încercare de
interpretare alternativă a simbolisticii propune analiza mai laborioasă a
juxtapunerii anumitor simboluri pe artefacte pentru dezvăluirea semnificaţiei
lor, exemplificând cu câteva situaţii tot de la Catalhöyük51.
Chiar dacă acum arheologii sunt mai sceptici cu privire la interpretarea
anumitor artefacte ca având conotaţii cultice, religia trebuie privită ca o
realitate inseparabilă de viaţa cotidiană a comunităţilor preistorice52. Nu
putem privi funcţia religioasă a simbolurilor existente pe figurinele
antropomorfe ca pe o realitate abstractă, detaşată de viaţa obişnuită, de zi cu
zi a oamenilor, întrucât practicile rituale în care se implicau anumiţi membri
ai comunităţii erau elemente de mare însemnătate pentru toate aspectele
vieţii cotidiene53. Totuşi, din cauza ambiguităţii care planează asupra unor
contexte cultice/ritualice, s-a spus, relativ recent, că arheologii „etichetează”
a fi ritual ceva ce ei, de fapt, nu înţeleg54.
Chiar dacă evoluţia capacităţii de raţionare, dezvoltarea memoriei şi
alte particularităţi cognitive au influenţat considerabil capabilitatea omului
de comunicare simbolică, ritualurile trebuie să fi constituit şi un mediu social
important care a susţinut aceste progrese şi a permis şi facilitat oamenilor
alcătuirea unor sisteme de comunicare simbolică tot mai complexe55.
Funcţia de comunicare a simbolurilor
Figurinele antropomorfe din neolitic şi eneolitic nu sunt - şi nu pot fi
- privite exclusiv drept artefacte utilizate în cadrul unor ritualuri sau altor
practici cultice magice ori cu semnificaţie exclusiv sacră. Aceste reprezentări
umane la scară redusă sunt în măsură, în anumite contexte, să structureze
relaţiile cu alte persoane sau grupuri de persoane, prin încărcătura simbolică
pe care o deţin şi o transmit. De la simpla transmitere vizuală a apartenenţei
la sexul feminin sau masculin prin simboluri ori asocieri de simboluri
consacrate şi în general uşor de recunoscut (spre exemplu triunghiul cu
vârful în jos în zona inghinală a statuetelor feminine), până la ipotezele care
transformă seriile de simboluri în adevărate „texte sacre”, toate aceste
încercări de interpretare se bazează pe capacitatea unor reprezentări grafice
Hodder 2005.
Erdogu 2009, p. 133.
51 Gifford-Gonzalez 2007, p. 106 şi urm.
52 Carless-Hulin 1989, p. 90 şi urm.; Insoll 2004, p. 1; Mithen 2007, p. 9-10.
53 Kuijt 2006, p. 592.
54 Mithen, Spivey 1999, p. 747.
55 Watanabe, Smuts 1999, p. 101.
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(precum cele de pe figurinele antropomorfe) de a transmite o noţiune, o
idee, un set de cunoştinţe sau chiar o „poveste” mai amplă. Spre exemplu,
reprezentarea statuară a unor strămoşi mitici putea intermedia transmiterea
unor relatări mitologice proprii unei comunităţi, altfel decât verbal.
Simbolul este considerat parte fundamentală a comunicării, atât a celei
verbale cât şi non-verbale, având în vedere că orice variantă de comunicare
„este centrată pe un mesaj, adică pe un ansamblu de informaţii prezentate
într-o formă simbolică”56. Încă de acum mai bine de patru decenii s-a stabilit
o importantă funcţie de comunicare elaborată în perioadele preistorice pe
baza simbolurilor, care conţin semnificaţii transmise prin tradiţii, „într-un
sistem de concepte moştenite şi exprimate în forme simbolice prin care
oamenii îşi comunică, perpetuează şi dezvoltă cunoştinţele”57.
Pentru a înţelege abilităţile oamenilor de a transmite noţiuni, concepte
sau diferite informaţii prin intermediul obiectelor care circulă de la un
individ la altul sau de la o comunitate la alta trebuie să insistăm mai întâi
asupra unor aspecte teoretice. Pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare
prin intermediul simbolurilor a fost esenţială dezvoltarea la nivel cognitiv.
Din această perspectivă este analizată şi originea ornamentelor în preistorie,
cu implicaţii behaviorale58. În acelaşi sens, competenţele cognitive care au
permis oamenilor să se exprime prin intermediul simbolurilor au fost
gândirea abstractă, dezvoltarea abilităţilor de coordonare a propriilor activităţi în
raport cu ale semenilor şi a capacităţii de inovare behaviorală şi tehnologică59.
Funcţiile cognitive sunt fundamentale pentru dezvoltarea unor structuri
simbolice cu rol de comunicare: capacitatea de a crea simboluri este „un
marker [s.n.] esenţial al evoluţiei umane”60. Suntem de părere că acest proces,
început în paleolitic61 şi desfăşurat pe întreaga durată a preistoriei, este bine
ilustrat de simbolurile relevate de figurinele antropomorfe.
Cercetările sistematice au relevat o coerenţă a simbolurilor pe
artefactele utilizate în diverse practici rituale (ceea ce subliniază latura
cognitivă a religiei, la care am făcut referire anterior). Din perspectiva acestei
coerenţe, simbolurile şi asocierile de simboluri de pe acele artefacte (în bună
măsură, figurine antropomorfe) pot alcătui un limbaj ascuns, codificat, de
natură să transmită informaţii proprii universului social şi cultural al celor
implicaţi în practicile rituale respective. Chiar dacă acest lucru este plauzibil,
Vlăsceanu 1998, p. 123.
Geertz 1966, p. 2.
58 Zilhao 2007.
59 Sterelny 2008, p.6.
60 Haarmann 2005, p. 221.
61 Watkins 2006, p. 76.
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iar structurile simbolice ar constitui o formă incipientă de comunicare,
legătura cu sfera religioasă se păstrează62. În sprijinul ipotezei conform
căreia simbolurile de pe figurine ar constitui un limbaj codificat poate fi
menţionat şi caracterul repetitiv al simbolurilor de pe corpurile figurinelor şi
executarea structurilor simbolice după reguli generale care transpar chiar şi
în cazul în care ornamentarea nu a fost realizată foarte îngrijit. Din păcate,
cu metodele actuale de cercetare, acest limbaj semiotic ne rămâne ascuns: nu
există deocamdată „instrumentele” necesare decodificării sale.
Capacitatea culturală a speciei umane de a acumula cunoştinţe şi de a
elabora mijloace de a le transmite şi-a găsit expresie în „depozitarea externă a
memoriei”63, metodă prin care oamenii au dezvoltat abilităţi de transmitere a
informaţiilor şi experienţelor proprii care au evoluat treptat, în cadrul unui
proces îndelungat, până la apariţia scrisului. În mod similar mesajelor pe
care noi le putem transmite şi recepta prin intermediul unei cărţi, mesaje
care ne sunt accesibile întrucât putem decodifica informaţia, tot astfel unele
figurine, purtând pe anumite părţi anatomice diferite simboluri (cu
semnificaţie clară pentru cei care puteau decodifica respectivele informaţii)
erau purtătoarele unor mesaje (noţiunile fiind iniţial simple şi apoi din ce în
ce mai complexe, o dată cu dezvoltarea sistemelor semiotice).
Forma figurinelor ar fi determinată în primul rând de înţelesul lor, de
„mesajul exprimat”64. Un adevărat „limbaj al semnelor”, apreciat ca fiind
unitar pe spaţii extinse, a fost sesizat pe figurinele antropomorfe din neolitic
începând din Orientul Apropiat până în vestul Europei, în Peninsula
Iberică65. Într-un studiu relativ recent asupra simbolurilor atât de pe plastica
antropomorfă cât şi de pe ceramica vinčiană - simboluri apreciate a fi „mult
mai frecvente decât la alte culturi învecinate/contemporane” (?) - acestora
le-a fost atribuită o „posibilă funcţie comunicativă”, ele reprezentând o
„formă de scriere străveche”66. Particularităţile stilistice atribuiau figurinelor
funcţii de comunicare în cadrul unui sistem cultural67, fiind stabilită o funcţie
de mediere a figurinelor acoperite în mod organizat cu diferite simboluri, ca
expresie a evoluţiei la nivel ideologic a comunităţilor68. Noile cercetări au
adus argumente pentru evaluarea figurinelor antropomorfe drept medii de

Haarmann 2008, p. 67.
Donald 1991, p. 308 şi urm.: „External memory storage” în literatura de specialitate de limbă
engleză (această sintagmă fiind larg acceptată şi utilizată de specialişti la ora actuală).
64 Kalicz 1970, p. 23-24.
65 Louboutin 1990, p. 93.
66 Brukner 2002, p. 92.
67 Hegmon 1992, p. 522.
68 Wengrow 2001, p. 176; Thomas 2005, p. 169; Haarmann, Marler 2008, p. 3 şi urm.
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comunicare şi modalităţi de transmitere a unor cunoştinţe, având drept bază
evoluţia cognitivă a indivizilor69.
Semnele cărora li se atribuie o mare putere de transmitere a unor
informaţii sunt considerate a fi mai mult decât simboluri; ele au fost
denumite ideograme70, respectiv simboluri care au capacitatea de a transmite
idei, noţiuni. Asocierea intenţionată a unor simboluri în anumite maniere a
dus la elaborarea unei adevărate matrici semiotice, pentru a putea distinge
între „decoraţiuni” şi „semne de scriere”71. Între semnele de pe figurinele
antropomorfe şi alte caracteristici ale lor au fost stabilite corespondenţe
simbolice, spre exemplu relevanţa culorilor aplicate pe figurine: este cazul
unei statuete vinčiene de la Tărtăria, acoperită cu ocru roşu, peste care a fost
aplicat alt strat de ocru, de această dată galben, ceea ce îi conferă o
încărcătură simbolică sporită72. Simbolistica culorilor şi semnificaţiile sale
vor fi tratate separat într-o secţiune ulterioară a studiului de faţă.
Suntem de părere că plastica antropomorfă, privită ca element de
unitate culturală73 pe o perioadă atât de îndelungată de timp, poate fi
susţinută în această calitate şi prin prisma funcţiei de comunicare deţinută de
figurine şi de încărcătura lor semantică. Putem afirma şi că această funcţie
de comunicare este un aspect fundamental, în strânsă legătură cu aspectele
de natură religioasă şi socială, relevate de simbolistica plasticii
antropomorfe.
Funcţia socială a simbolurilor
În încercarea de a interpreta figurinele antropomorfe prin prisma
funcţiei lor sociale, este necesar să ne distanţăm (precum în cazul analizării
lor din punct de vedere al posibilităţii de a fi integrate într-un proces
simbolic de comunicare) de interpretările tradiţionale care consideră aceste
artefacte ca fiind exclusiv un produs al unui „comportament interior
«ideologic» sau «non-practic», separat de restul vieţii sociale”74.
Din punct de vedere social s-a constatat - atât pentru perioadele
preistorice cât şi pentru societăţile în care viaţa se desfăşoară încă după
unele reguli şi tradiţii arhaice - existenţa şi circulaţia unor artefacte mai
deosebite, denumite convenţional „bunuri de lux” (sau „de prestigiu”)
întrucât proprietatea asupra lor conferea un anumit statut social (în general
Biehl 2006, p. 201.
Paul 1995, passim.
71 Merlini 2007, p. 73 şi urm.
72 Merlini, Lazarovici 2008, p. 138, 142.
73 Lazarovici 1984, p. 50.
74 Nanoglou 2009, p. 283.
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privilegiat). Printre acestea regăsim şi figurinele antropomorfe bogat şi
îngrijit ornamentate, acoperite eventual cu diferiţi pigmenţi, şi al căror
aspect general lasă de înţeles că nu erau, în niciun caz, artefacte comune.
Unele statuete mai deosebite puteau avea influenţă asupra ierarhizării în
cadrul societăţii75.
Din perspectivă socială, relevantă este însăşi simbolistica corpului
uman: corpul poate fi privit drept „set de practici sociale” sau, într-o altă
abordare, ca „sistem de semne şi purtător al unor semnificaţii sociale şi
simbolice”76. Din acest unghi, gesturile redate de plastica antropomorfă pot
avea o relevanţă deosebită. Unele gesturi ale figurinelor antropomorfe erau
încărcate nu numai de semnificaţie, ci şi de putere77. Unele obiecte bogat
decorate erau considerate „simboluri de putere” în cadrul anumitor grupuri
şi aveau concomitent rolul de a marca unele diferenţe faţă de alte grupuri;
astfel, obiectele decorate sau „podoabele” transmiteau prin intermediul
simbolurilor lor informaţii cu privire la ierarhiile şi valorile fundamentale ale
comunităţii umane care le crea şi utiliza78. Evoluţia „artei abstracte” (în
sensul utilizării din ce în ce mai frecvente a simbolurilor) este pusă în
legătură cu transformările apărute în organizarea socială, în cadrul căreia
ierarhizarea presupunea „un acces diferenţiat la practicile rituale sau
magice”79.
Legăturile strânse între valorile sociale şi acţiunile cu caracter sacru
sunt evidente. Relevanţa statutului social cu prilejul unor acţiuni ritualice sau
evenimente cu conotaţie religioasă în cadrul comunităţii rezultă din mai
multe situaţii. Ca urmare a unei mai mari stabilităţi a vieţii prin procesul de
sedentarizare şi ciclicitatea recoltelor, „fiecare inovaţie economică sau
socială era dublată de o semnificaţie şi de o valoare religioasă”80. Între sfera
socială şi cea religioasă exista o interacţiune ilustrată şi de faptul că, în
societăţile arhaice, o sursă de putere o reprezenta şi „controlul ritualurilor
magice”81: indivizii care pregăteau şi desfăşurau actele ritualice deţineau un
statut aparte în societate pe baza cunoştinţelor şi capacităţilor care le erau
atribuite cu privire la cultul ori religia locală.
Implicaţii sociale poate avea şi numărul mare de figurine feminine
descoperite în aşezările neolitice şi eneolitice82, care nu sunt privite neapărat,
Andreescu 2002, p. 91.
Whittle 2003, p. 26.
77 Eliade 1992, I, p. 37.
78 Soler Mayor, Pascual Benito 2006, p. 64.
79 Chirica, Borziac 2005, p. 92.
80 Eliade 1992, I, p. 53.
81 Anastasiu 1998, p. 479.
82 Hodder 1992, p. 219.
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în fiecare situaţie, drept reprezentări ale unor zeităţi. Importanţa maternităţii
şi aducerea pe lume a copiilor trebuie să fi fost enormă în cadrul societăţilor
preistorice, iar femeia se bucura de un statut special în calitatea ei de
dătătoare de viaţă. Totuşi, puterea simbolică a figurinelor feminine nu rezidă
exclusiv în calitatea lor de mame83.
O problemă în cercetarea modernă (sau cel puţin un aspect foarte
dezbătut) este atribuirea sexului figurinelor. Pentru a fi cât mai „corecţi” sau
„exacţi”, cercetătorii preferă actualmente termenul de gender (gen) în loc de
sex, pentru a stabili dacă o figurină este feminină sau masculină (sau, după
caz, bisexuată sau de gen/sex nedeterminat). Putem afirma că, la ora actuală,
abordarea socială a figurinelor antropomorfe din neolitic şi eneolitic este, cel
mai adesea, realizată din perspectiva aşa-numitei gender archaeology84. În
contextul apariţiei aşa-zisei mişcări feministe85 în arheologie (iniţial drept
răspuns la interpretările Marijei Gimbutas, continuată apoi contra susţinerii
importanţei majore a femeilor în preistorie, în special în neolitic), s-a
considerat că termenul „sex” (în sensul apartenenţei la una din cele două
categorii distincte - bărbaţi şi femei - pe baza caracteristicilor morfologice şi
fiziologice specifice) nu este pe deplin adecvat studiului figurinelor
antropomorfe din preistorie. Astfel, s-a ajuns în literatura internaţională de
specialitate să se utilizeze pe scară largă termenul „gen” (de la gender din
limba engleză). Vom utiliza totuşi termenul sex întrucât considerăm că
termenul gen determină un anume grad de ambiguitate în unele contexte.
Chiar dacă mişcarea feministă a câştigat mulţi adepţi printre arheologii
americani şi cei britanici, mare parte a cercetătorilor europeni îşi exprimă
rezervele faţă de ea şi recomandă o analiză mai obiectivă a pieselor
arheologice86. S-a remarcat o anumită inconsecvenţă a utilizării termenilor
de gender şi sex, iar din această perspectivă contradicţiile de opinii se menţin,
argumentele fiind aduse din spaţii geografice şi culturale foarte întinse87.
Implicaţii probabile la nivel social putea avea, de asemenea, şi cultul
strămoşilor. Cultul strămoşilor este cunoscut şi ca sursă de putere magico-

Hodder 2002, p. 178.
Care se poate traduce aproximativ în limba română printr-o arheologie a genului, în sensul
studierii atente a problemei atribuirii figurinelor unui sex sau altul sau, mai bine zis, unui gen
sau altul şi evitării atribuirii lor genului feminin (doar pentru că aceasta era tendinţa
anterioară).
85 Care a favorizat apariţia gender archaeology.
86 Berrocal 2009.
87 Hill 1998, p. 99 şi urm.; Gilchrist 1999; Hamilton 2000; Hays-Gilpin 2000; Lesure 2000;
Talalay 2000, p. 3 şi urm.; Perry, Joyce 2001; Brown 2004, p. 18; 21-22; Voss 2005, p. 5758.
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religioasă88. Această putere rezidă şi în diverse artefacte, care preiau forţa
protectoare a strămoşilor pe care o conferă apoi purtătorului lor, purtător pe
care îl pot situa „în afara timpului profan detaşându-l de propria
individualitate”89. Din altă perspectivă, acest cult putea servi, la nivelul
societăţii în ansamblul ei, drept element de legitimare a respectivei
comunităţi în spaţiul ocupat.
Relevanţa socioculturală a simbolisticii figurinelor antropomorfe se
află în strânsă legătură cu interacţiunile sociale care depind de structurile
ideologice şi codurile simbolice90, ca parte a unei scheme ample a memoriei
sociale91, evoluţia relaţiilor şi reprezentărilor simbolice fiind favorizată de
activităţile sociale92. De asemenea, din perspectivă socială, „componenta
ideologică a simbolurilor este identificată şi în relaţiile de putere şi
dominare” în cadrul comunităţilor umane93. Pe spaţii foarte vaste, simbolul
este rareori o entitate în sine, având adesea puternice ramificaţii sociale94.
Studiile recente privesc, în general, figurinele antropomorfe în
continuare drept elemente importante în cadrul ritualurilor, dar care, în
această calitate, serveau la „definirea şi integrarea unei societăţi [s.n.]
complexe, dinamice şi tensionate”95. Asocierea conţinutului semiotic al
figurinelor antropomorfe neolitice şi eneolitice cu funcţii sociale în cadrul
comunităţilor umane, fără a putea fi sesizată o demarcaţie clară faţă de sfera
religioasă, a reprezentat o preocupare serioasă în perioada recentă96, iar
cercetarea modernă caută metode noi pentru a pătrunde şi mai adânc în
sensul acestor interacţiuni şi interdependenţe.
Funcţia artistică a simbolurilor. Expresii estetice şi decorative
Ca replică la abordările „empirice” asupra semnificaţiei simbolice din
perspectiva istoricilor de artă, unii arheologi au ajuns în extrema opusă,
aceea de a acorda o importanţă extrem de redusă laturii artistice a acoperirii
figurinelor cu diverse semne97. Totuşi, latura artistică a simbolisticii plasticii
antropomorfe nu este de neglijat, având în vedere că unele figurine au fost
Eliade 1992, II, p. 9.
Schier, Draşovean 2004-2005, p. 46.
90 Hodder 1982, p. 210-211.
91 Evans 2003, p. 117.
92 Renfrew 2008, p. 2041 şi urm.
93 Hodder 2003, p. 161.
94 Ballard et alii 2003, p. 390.
95 Perlès 2004, p. 262.
96 Carr 1995; Fowler 2005, p. 111-112; Whittle 1996, p. 9; Arias 2007, p. 66; Kuijt 2008;
Nanoglou 2008, p. 329.
97 Brown 2004, p. 21-22.
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confecţionate cu o grijă deosebită, creatorii lor fiind preocupaţi de un aspect
estetic cât mai „rafinat”. Din punctul de vedere al arheologului, relevanţa
aspectelor estetice nu este atât de mare, însă istoricul de artă care analizează
artefactele preistorice poate ajunge la concluzii interesante asupra acesteia98.
De mai multe decenii este pus sub semnul întrebării dacă „operele de
artă” din preistorie trebuie interpretate ca atare99 sau reprezintă realităţi mult
mai complexe decât ar părea la prima vedere. Totuşi, grija pe care meşterii
din preistorie o acordau confecţionării unora dintre figurinele antropomorfe
permite compararea strădaniei lor cu cea a unui artist din perioada modernă.
Aceasta este o problemă foarte actuală, intens discutată în literatura de
specialitate internaţională, anume dacă se poate vorbi de simbolism în
termeni „artistici” sau „estetici”. Întrebări frecvente precum „se poate vorbi
despre «artă» în legătură cu simbolurile preistorice?”, „care era rolul acestei
«arte» şi cum o putem interpreta?” nu găsesc încă răspunsuri
mulţumitoare100.
Unele elemente specifice modelării şi decorării plasticii antropomorfe
de acum mai multe mii de ani sunt în mod voit deformate, distorsionate sau
disproporţionate; este evidentă intenţia creatorului figurinelor de a le
sublinia părţile esenţiale pentru rolul pe care ele urmau să îl îndeplinească101.
Trăsăturile distincte ale micilor reprezentări umane evident accentuate sau
exagerate nu pot fi considerate aleatorii, judecând după frecvenţa apariţiei
lor şi asocierea simbolică între diferite elemente semiotice şi părţile
componente ale corpului figurinelor (spirala care apare în mod constant pe
fesele figurinelor cucuteniene, romburile care le decorează adesea
abdomenul sau pieptul, benzile de linii oblice care le acoperă coapsele etc.).
Chiar dacă unele figurine au fost privite drept pur decorative, aceste
forme „trebuie să fi avut la origine un anume înţeles simbolic, şi doar
ulterior au devenit simple elemente de umplere a suprafeţelor”102.
Dimensiunile religioase ale artei reprezintă o realitate, iar întrepătrunderile
artă-religie sunt sesizabile; putem spune că uneori este dificil de separat arta
de manifestările cultice, sau arta este indispensabilă reprezentărilor religioase
(de altfel, aceste caracteristici s-au menţinut în mod similar până astăzi). De
cele mai multe ori, reprezentările artistice aveau o conotaţie religioasă. Şi
relaţiile sociale pot fi create şi „normate” prin intermediul însuşirilor estetice

Lavalleye 1958, p. 25-26.
Clark 1969, p. 61.
100 Hodder 2002, p. 180.
101 Gimbutas 2001, p. 6-7.
102 Kalicz 1970, p. 16.
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ale unor obiecte103. Arta este frecvent asociată cu religia, identitatea şi
supravieţuirea, privite drept „chestiunile esenţiale” ale vieţii sociale, expresia
artistică fiind adesea percepută ca modul în care indivizii din preistorie
înţelegeau lumea104. Dacă am încerca o definiţie a artei în preistorie, ar trebui
să ne referim la totalitatea manifestărilor anterior menţionate, fără a neglija
cele trei funcţii prezentate anterior, respectiv religioasă, de comunicare şi
socială. Chiar şi aşa, rămân unele limite inerente de înţelegere şi interpretare
a gândirii simbolice şi religioase a oamenilor din preistorie.
„Arta de dragul artei” nu este acceptată pentru perioada preistorică,
această teorie fiind pusă la îndoială chiar şi pentru perioada paleoliticului
superior105, cu atât mai puţin pentru o perioadă mai recentă - cea neolitică în care se înregistrează o evoluţie semnificativă a omului, în special din
punct de vedere cognitiv106. Apariţia obiectelor cu atribute estetice deosebite
se află în legătură cu întregul proces al evoluţiei simbolice din trecutul
umanităţii107. Considerat în general o trăsătură artistică, stilul unor artefacte
are (şi) o semnificaţie socioculturală, cu relevanţă în înţelegerea unor
contexte sociale108. Totuşi, chiar în condiţiile în care nu cunoaştem
importanţa funcţiei estetice pentru oamenii din neolitic şi eneolitic, nu am
putea privi orice element decorativ de pe corpul unei figurine antropomorfe
drept codificare a vreunei noţiuni simbolice. În această direcţie considerăm
că obiectivitatea trebuie să primeze şi nu vreun „trend” ştiinţific de moment.
Obiectele de artă se află în strânsă legătură şi cu posibilităţile de
transmitere a unor informaţii între indivizi, din perspectiva istoricilor de artă
acestea putând fi considerate „vehicule de comunicare şi exprimare”109.
Asfel, sesizăm o legătură strânsă între artă şi capacităţile de comunicare în
preistorie. Actualmente, artei preistorice nu îi (mai) sunt atribuite, în general,
valori „estetice” care definesc arta modernă; în urmă cu mai multe mii de
ani, arta este definită ca fiind „funcţională şi religioasă”110.
Antropomorfizarea este pusă mai degrabă în legătură cu sfera credinţelor
religioase decât cu manifestările artistice. Interpretările recente sunt de ordin
cognitiv şi social, arta preistorică fiind pusă de cele mai multe ori în legătură
cu o serie de reprezentări simbolice transmise şi perpetuate în cadrul fiecărei

Gosden 2001, p. 163 şi urm.
Herva, Ikäheimo 2002, p. 95.
105 Currie 2009, 16 şi urm.
106 Mithen 1998a, p. 128 şi urm.; Becker 2007, p. 122.
107 Soler Mayor, Pascual Benito 2006, p. 63.
108 Hegmon 1992, p. 524.
109 Preziosi 1998, p. 15.
110 Herva, Ikäheimo 2002, p. 96.
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comunităţi umane. Pe baza cercetărilor recente s-a afirmat că motivele
abstracte „ilustrează semantica simbolismului în arta conceptuală”111.
În cazul lipsei decorului, s-a avansat ipoteza nudităţii figurinelor112,
aceasta fiind prima impresie pe care o figurină - feminină, spre exemplu - o
lasă în condiţiile în care îi sunt indicaţi doar sânii şi triunghiul sexual, fără
niciun alt semn pe suprafaţa corpului. O altă observaţie interesantă în
această direcţie este aceea că figurinele antropomorfe care nu sunt
ornamentate sunt, în general, de mici dimensiuni113.
Interpretarea anumitor semne de pe trupurile figurinelor ca
reprezentând elemente de expresie artistică (dar nu numai!), precum tatuaje
se menţine, în literatura română de specialitate114. Chiar şi în studii mai noi
se păstrează ideea că decorul figurinelor poate sugera lucruri comune
precum „coafura” sau „accesoriile vestimentare”115.
Din punctul de vedere al realizării artistice a figurinelor, considerăm
utilă menţionarea aşa-numitelor modele (sau motive) entoptice116; acestea sunt
definite ca nişte „tipare abstracte universale”, pe care creierul uman le-ar
produce „în condiţii de alterare a conştienţei precum starea de transă sau
efectul unor substanţe narcotice”117.
Analizând artefactele confecţionate şi decorate de oameni din cele mai
îndepărtate perioade preistorice până în zilele noastre, a fost identificată şi o
simbolistică a culorilor118 cu diferite conotaţii119. O parte a cercetătorilor conferă
culorilor atât atribute simbolice cât şi estetice120.

Yakar 2005, p. 116.
Andreescu 2002, p. 89.
113 Mateescu 1965, p. 261.
114 Comşa 1995, p. 107-108; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000, p. 136: în acest sens este
interesant de studiat problematica pintaderelor, ale căror „modele” sunt similare în multe
cazuri cu anumite asocieri de simboluri de pe corpurile figurinelor antropomorfe. O
paralelă între aceste motive ar reprezenta un argument în sprijinul interpretării anumitor
„ornamente” proprii figurinelor drept tatuaje. Adesea, acest gen de motive au un aşa-numit
caracter entoptic (vezi în continuare).
115 Mateescu 1961, p. 60; Comşa 1995, p. 90 şi urm.; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000, p.
135-136; Chirica, Borziac 2005, p. 79: în acest studiu este vorba de simboluri utilizate în
paleoliticul superior.
116 Lewis-Williams, Dowson 1988; Lewis-Williams, Dowson 1993; Whitley et alii 1999;
Budja 2004; Budja 2005.
117 Lewis-Williams, Dowson 1988.
118 Am optat pentru tratarea simbolisticii culorilor în această secţiune întrucât culorile
conferă o latură estetică evidentă artefactelor pe care au fost aplicate, deşi semnificaţia lor
este mult mai complexă.
119 Filipescu 1998, 537.
120 Jones 1999, p. 339.
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Cele mai frecvente culori utilizate în neolitic şi eneolitic pentru
decorarea figurinelor antropomorfe (ca şi a altor artefacte) erau roşul, albul
şi negrul121, mai rar galbenul122, spre exemplu.
Ocrul roşu este privit ca „substitut ritual al sângelui, deci ca simbol al
vieţii”, descoperit adesea în context funerar, precizându-se că obiceiul de a
presăra cadavrele cu ocru roşu este „universal răspândit în timp şi spaţiu”,
din vestul Europei până în Extremul Orient, pe întreg continentul african,
precum şi în America şi Australia123. Roşul este o culoare arhetipală, „care
produce cel mai puternic efect asupra simţurilor”124.
Uneori, purtătorii culturii Criş pictau capetele morţilor cu ocru roşu,
acoperindu-le astfel cu „culoarea vieţii”, semnificaţie pe care ocrul roşu o
avea din paleolitic125. Decorarea cu alb este frecventă în cultura Vădastra,
atât pe vase ceramice cât şi pe figurine126. Faptul că pe unele figurine s-au
constatat combinaţii de benzi de linii, dintre care unele acoperite cu ocru
roşu, iar altele încrustate cu alb a dus estimarea creşterii valorii decorative a
acelor „sculpturi”, fără a fi precizată vreo conotaţie simbolică127. Faptul că
două figurine cucuteniene aveau capul pictat cu negru a dus la interpretarea
lor în legătură cu un cult chtonian128. Pe lângă asocierea cu pământul şi
cultele chtoniene, culoarea neagră este asociată cu forţele malefice, noaptea
şi moartea, evocând „neantul şi haosul care preced creaţia”129. Pe o figurină
de la Hăbăşeşti sunt aplicate atât pe partea din faţă a corpului cât şi pe spate
benzi albe care se intersectează formând romburi roşii care sunt delimitate şi
haşurate în interior cu linii negre130, importanţa aspectelor cromatice fiind
accentuată şi de dimensiunea figurinei (peste 30 cm înălţime).
În cultele funerare din Malta ocrul roşu era presărat atât peste
obiectele de inventar funerar cât şi peste oasele defuncţilor, probabil într-o
încercare simbolică de readucere la viaţă131. În neoliticul din spaţiul vesteuropean, roşul era considerat culoarea cărnii şi a sângelui, astfel un simbol
al vieţii şi fertilităţii, în timp ce albul era considerat o culoare nefastă, a
obiectelor neînsufleţite, asociată cu albeaţa şi duritatea oaselor uscate, iar
Radovanović 1996; Debois, Otte 2005; Petru 2006; Cooper 2010; Stutz 2010.
Merlini, Lazarovici 2008, p. 142.
123 Eliade 1992, I, p. 19.
124 Pont-Humbert 1998, p. 269.
125 Kalicz 1970, p. 19.
126 Mateescu 1965, p. 261.
127 Dumitrescu 1968, p. 59-60.
128 Dumitrescu 1979, p. 86.
129 Pont-Humbert 1998, p. 232.
130 Dumitrescu 1968, p. 68.
131 Malone et alii 2005, p. 19.
121
122

45
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

negrul era pus în legătură cu întunericul şi moartea132. În alte tradiţii vechi
europene, albul este culoarea nefastă a lumii de dincolo133.
Stilizarea figurinelor, care respectă anumite canoane, se datorează
caracterului hieratic al respectivelor reprezentări umane134. Obiecte
antropomorfizate, extrem de stilizate, precum un ac din os în formă de
figurină135 sau o coadă de polonic136 care, deşi ornamentate, sunt dificil de
„descifrat”, astfel că ar putea fi trecute, din cauza limitelor în sfera
interpretării, la categoria „obiectelor de artă” din neolitic şi eneolitic.
Perspective cultural-antropologice şi etnologice
Din perspectivă antropologică, evoluţia umană se manifestă printr-o
creştere a dimensiunii creierului, o inteligenţă sporită şi o activitate simbolică
în consecinţă137. Simbolurile sunt omniprezente pe artefactele sacre, iar
religia şi ritualurile reprezintă teme majore de cercetare în antropologia
culturală. Practicile ritualice, sistemele de idei, precum şi rolul social al
religiei reprezintă şi preocupările centrale ale antropologiei moderne. Din
perspectivă antropologică s-a afirmat că religia s-ar situa „între magie şi
filosofie”138. Mai mult, religia şi mitul ar fi „mijloacele prin care societăţile
primitive îşi consolidează puterea pentru a rămâne nedivizate”139.
Şi în perioada recentă există, pe de o parte, cercetări empirice,
etnografice asupra membrilor societăţilor arhaice şi obiceiurilor acestora, dar
şi perspective mai ample care vizează pătrunderea înţelesurilor ritualurilor şi
culturii lor simbolice140.
La unele populaţii contemporane mai puţin evoluate - spre exemplu
populaţia Tshokwé din nord-estul Angolei - figurinele antropomorfe sunt
utilizate în cadrul unor ceremonii magico-religioase, considerându-se că în
aceste artefacte rezidă o forţă care poate fi manipulată de oameni, forţă
aflată întotdeauna în legătură cu unul sau altul dintre strămoşi, sau chiar cu
„strămoşul mitic”141. În această societate, figurinele reprezentau doar o parte
a „instrumentarului ritualic”, care era mult mai variat. Probabil că putem
spune acelaşi lucru şi despre figurinele antropomorfe neolitice şi eneolitice,
Jones 1999, p. 348.
Pont-Humbert 1998, p. 13.
134 Dumitrescu 1968, p. 56; Lazarovici 1988, p. 23.
135 Comşa 2001, p. 166-167.
136 Monah 1997, fig. 260/1.
137 Fuentes et alii 2010, p. 518.
138 Augé 1995, p. 34-35.
139 Clastres 1981, p. 159.
140 Barnard 2004b, p. 6.
141 Lima 1971, p. 19.
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având în vedere marea diversitate a vaselor ceramice cu atribuţii cultice şi
alte obiecte acoperite cu simboluri sau chiar antropomorfizate descoperite
în diferite contexte arheologice.
În anumite societăţi arhaice din Camerun, obiectele decorate
reprezintă repere ale unor sisteme de simboluri, îngrijit modelate şi atent
decorate în funcţie de anumite „coduri” de semnificaţie142. Populaţia
Tshokwé anterior menţionată are şi interdicţii de utilizare sau, după caz, de
purtare a obiectelor cu însemnătate cultică: figurinele antropomorfe care au
fost „sacralizate” şi au devenit obiecte favorabile vânătorii nu pot fi purtate
decât de aceştia asupra lor143. Pentru populaţia Ashanti din Ghana, obiectele
de artă se află în strânsă legătură cu simbolismul puterii144. În numeroase
regiuni ale lumii a fost constatat cultul strămoşilor, figuri mitice la ajutorul
cărora comunitatea apelează în diferite situaţii. La triburile Tallensi din
Ghana, asocierile simbolice sunt evidente în special în cultul strămoşilor145.
Semnificaţiile antagonismelor zi/noapte, pământ/cer, viaţă/moarte,
uman/divin etc., sesizate în aproape toate culturile create de oameni în
trecut, observate şi la majoritatea populaţiilor arhaice actuale, pot fi privite
drept confruntări care „trezesc, stimulează sau augmentează forţele
creatoare ale vieţii”146. În acest sens, artefactele neolitice care relevă, la
rândul lor, dihotomii şi dualităţi evidente, pot fi considerate adevărate
„metafore vizuale” pe baza cărora se poate dezvolta un adevărat „metalimbaj” prin care ni se transmit semnificaţii multiple147. Chiar dacă este un
demers fără şanse evidente de succes, reconstituirea mitologiei preistorice
europene ar putea fi încercată printr-un studiu dinamic şi interdisciplinar al
artei şi miturilor „în spaţiul vechi european”148.
Relaţia dintre arheologie şi antropologia socioculturală este complexă
şi variază considerabil în funcţie de tradiţiile regionale149. Cele mai noi studii
antropologice încearcă să evite anumite „clişee” durkheimiene150, fără a
diminua importanţa observaţiilor antropologice în cercetarea arheologică.
Studiile etnologice, comparaţia cu realităţi ale culturilor arhaice de astăzi ne
aduc date apropiate de ceea ce cunoaştem în urma analizei artefactelor
rezultate din cercetările arheologice. Totuşi, posibilităţile interpretative ale
Perrois 1990, p. 71.
Lima 1971, p. 81.
144 Perrois 1988, p. 34.
145 Insoll 2008, p. 386.
146 Eliade 1992, I, p. 52.
147 Gimbutas 1989, p. xv.
148 Iliescu 2000, p. 10.
149 Dietler 2010, p. 56.
150 Boyer 1999, p. 580-581; Keen 2006, p. 527.
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artefactelor preistorice sunt reduse de o cunoaştere limitată a contextelor
lor. Uneori, extrapolările constatărilor etnografice asupra unor realităţi din
societăţile arhaice pot rămâne doar la un nivel superficial.
Aspecte mitologice
În societăţile din vechime, miturile erau vitale în formarea unei viziuni
elaborate asupra lumii şi existenţei umane, în care lumea reală, tangibilă, era
considerată parte a unei lumi ideale, intangibile, superioare celei concrete.
Miturile sunt considerate, în general, purtătoare ale unor „adevăruri
profunde despre existenţa supraomenească şi omenească”151. Comunitatea
le priveşte în calitatea lor de tradiţii ancestrale, care trebuie păstrate,
respectate şi perpetuate cu sfinţenie. Acesta este şi cazul simbolismului axei
cosmice (axis mundi) - frecvent întâlnit la diferite culturi arhaice, în întreaga
Europă, dar şi în Asia sau pe continentul american în forme de o similaritate
surprinzătoare - o formă de uniune a transcendentului cu intranscendentul,
a sacrului cu profanul, în care arborele cosmic este parte a lumii văzute,
având însă rădăcinile în Infern/lumea subterană/de jos, iar vârful său atinge
cerul, ajungând în lumea ideală, a divinităţii152. O variantă a acestei
perspective este aşa-numitul „copac al vieţii”, o reprezentare grafică având
conotaţii religioase încă din preistorie şi dovedind o continuitate până în
zilele noastre în anumite culturi153.
În lumea miturilor nu există o delimitare strictă între prezent şi trecut,
societăţile având mai degrabă un timp ciclic, unde prezentul era factorul
dominant, dar care includea atât trecutul cât şi viitorul154. La divinitate sau la
strămoşii mitici nu se putea ajunge direct, ci doar prin elemente
intermediare, de obicei prin figurinele antropomorfe utilizate în ritualurile de
invocare a unor forţe supranaturale155.
Dacă, în general, ritualul este privit ca ilustrare a aspectelor formale
ale unei credinţe, „mitul alcătuieşte o mare parte din materialul ei de
construcţie”156. Suportul mitologic poate consta în descrierile iconografice
sau statuare ale divinităţilor sau unor forţe dintr-o lume „nepământeană”
(subterană sau supraterană), precum şi în reprezentarea simbolurilor lor.
Studii mai recente confirmă mitul drept componentă importantă a ritualului
Jordan 2002, p. 7.
Oişteanu 1989, p. 130; Eliade 1992, I, p. 50; Eliade 1997, p. 449; Monah 1997, p. 33-34;
Lopiparo 2002, p. 85-86; Lahelma 2005, p. 40-41.
153 Golan 2003, p. 372-373.
154 Hesjedal 1995, p. 203.
155 Lima 1971, p. 385.
156 Jordan 2002, p. 8.
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religios157. S-a observat că miturile „nu doar spun poveşti”, ci exprimă
adevăruri simbolice, uneori specifice unor culturi sau arii culturale, alteori
universale, iar aceleaşi miteme pot fi identificate în diferite mituri şi eventual
transpuse în mituri proprii altor culturi158. Există trei categorii principale în
care se încadrează miturile: mituri de origine şi emergenţă, mituri de migrare
şi poveşti locale în care „contrastele logice sau cosmologice au fost reduse la
scara relaţiilor sociale”159.
Pe baza descoperirilor de la Çatalhöyük, s-a afirmat că „arta” timpurie
reflecta viziunea indivizilor despre locul lor în univers, acest loc deţinut în
lumea pe care o cunoşteau fiind susţinut de mituri160. Aşadar, mitul nu
poate fi despărţit de efortul cunoaşterii161. Pentru o posibilă identificare a
unor aspecte mitologice în simbolistica artefactelor preistorice, ar trebui să
ţinem cont de faptul că „mitul nu este definit de obiectul mesajului său, ci
de modul în care obiectul trimite respectivul mesaj”162.
În literatura română de specialitate s-a afirmat că varietatea miturilor
neolitice şi eneolitice „create în jurul conceptului cosmogoniei” au dus la
numeroasele reprezentări ale Marii Zeiţe în diferitele sale ipostaze163, ceea ce
concordă cu domeniul arheomitologiei elaborat de Marija Gimbutas.
Relaţia dintre diferite corpuri cereşti (în special Soarele şi Luna) şi
oameni este de asemenea o temă mitologică frecventă164. Locul central în
iconografia mitologică îl deţine - în mod evident (şi pentru marea majoritate
a culturilor umane!) - femeia. În ceea ce priveşte faptul că, în anumite cazuri,
caracteristicile morfologice ale figurinelor antropomorfe se apropie de cele
ale unor figurine zoomorfe, pentru asemănarea unei figurine din paleoliticul
superior cu o pasăre se propune o explicaţie de ordin mitologic,
similitudinile fiind datorate unei „idei complexe care traversează mitologiile
mai multor culturi, conform căreia [...] în momentul morţii, sufletul omului
îşi ia zborul precum o pasăre”165. Anumite gesturi redate de figurinele
antropomorfe puteau indica epifania unei puteri sacre sau a unui „mister”
cosmic166.
Oras, Mander 2008, p. 51.
Barnard 2004a, p. 135.
159 Lévi-Strauss 1969, p. 333; în acest caz, sesizăm încă o dată o întrepătrundere între două
planuri: cel social şi cel mitologic.
160 van Huyssteen 2010, p. 102.
161 Kernbach 1995, p. 28.
162 Barthes 1991, p. 109.
163 Dumitrescu 1979, p. 73.
164 Lévi-Strauss 1978, p. 506.
165 Chirica, Borziac 2005, p. 79-80.
166 Eliade 1992, I, p. 37.
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Pentru a-şi „expune” miturile şi convingerile cu privire la personaje şi
fenomene ale unei dimensiuni legendare, oamenii utilizau, în preistorie, un
amplu repertoriu de simboluri prin care imaginarul mitic îşi găsea o expresie
concretă. Se vorbeşte chiar de mituri ca sisteme semiologice167. Logica şi
coerenţa sistemelor simbolice care redau aspectele mitologice din vechime
pot fi presupuse, însă nu şi atestate în stadiul actual al cercetărilor, în lipsa
operatorilor necesari descifrării lor.
Concluzii
Particularităţile şi nuanţele atât de subiective care intervin în studiul
simbolisticii figurinelor antropomorfe permit combaterea unor opinii
formulate cu privire la semnificaţia anumitor simboluri sau structuri
simbolice, fără ca autorul criticilor lansate să deţină adevărul asupra temei în
discuţie, ci doar dorinţa de a lăsa impresia că respectivele opinii sunt eronate
în timp ce propriile sale interpretări se apropie mai mult de realităţile de
acum mai multe mii de ani.
Înainte de a fi în măsură să formuleze aprecieri asupra simbolisticii
figurinelor antropomorfe, cercetarea ar trebui să răspundă la întrebări
fundamentale în acest sens referitoare la locul şi rolul figurinelor în viaţa
comunităţilor preistorice şi impactul pe care ele îl aveau asupra indivizilor în
cadrul diferitelor evenimente în care erau utilizate. Aceste aspecte trebuie
abordate din diferite perspective pentru ca şansele descifrării conţinuturilor
lor să crească; antropologia, etnologia, religiile comparate, dar şi semiologia,
istoria artei sau mitologia pot oferi instrumente utile pentru acest demers.
De la convingeri religioase colective până la identitatea individuală în
preistorie, atributele simbolice ale figurinelor şi antropomorfismul unor
artefacte diverse cuprind o întreagă lume a unor noţiuni şi concepte
considerate definitiv dispărute. Cu toate acestea, putem spera că studiile
sistematice interdisciplinare şi rezultatele lor coroborate pot reconstitui măcar parţial - unele aspecte religioase, sociale sau de orice altă natură,
caracteristice societăţilor umane din neolitic şi eneolitic.
Diferitele elemente semiotice şi semantice relevate de figurinele
antropomorfe - în măsura în care le putem evalua la momentul actual - fac
parte dintr-un sistem dinamic cu implicaţii atât la nivel religios, cât şi social,
ideologic şi artistic în cadrul comunităţilor preistorice. În consecinţă, studiile
de caz izolate nu pot aduce rezultate satisfăcătoare în cercetarea
simbolisticii, întrucât nu privesc sistemul în ansamblu168. Considerăm că
Barthes 1991, p. 111 şi urm.
În acest sens ni se pare de actualitate o apreciere cu privire la dinamismul sistemelor
simbolice în cadrul culturilor străvechi, deşi a fost realizată acum mai bine de trei decenii:
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168

50
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

disputele aprige asupra diferitelor modalităţi de interpretare a simbolurilor
de pe figurine ar trebui înlocuite cu o sintetizare a opiniilor bine
documentate, pentru a fi posibilă, în viitor, elaborarea unei metodologii
adecvate de studiu a simbolisticii plasticii antropomorfe.
Multi-Perspective Approaches of the Symbolism of the Neolithic and Eneolithic
Anthropomorphic Figurines
(Abstract)
In this article, we approach the difficult but fascinating field of the Neolithic and
Eneolithic symbolism from multiple perspectives, which could be a step forward in the
Romanian literature regarding this vast subject.
The anthropomorphic figurines and the mysterious signs covering them are looked
at from several points of view: religion, cognitive evolution, social issues, mythology and
mythical stories, anthropological and ethnological research and more.
The prehistoric system of beliefs included magic and religious practices based on
the ideas people had about their surrounding universe and their own place in it. The
relation between human and supernatural forces was very important in those times.
Neolithic rituals refer to primary realities: sexuality, conflict, sacrifice, death etc. The
leaders, the dead (often the ancestors) and, of course, deities had important places in
rituals. The existence of deities (or superior forces) was not a tangible one: they existed in a
world where the prehistoric man did not have access (except during sacred experiences!).
The objects used in rituals as well as the constant exchanges between the two worlds (the
real one and the ideal one) ensured a necessary or even vital contact in those times.
The anthropomorphic are not - and cannot be - artifacts used solely within religious
rituals or other magical or cultic practices with exclusively sacred signification. These smallscale human representations can structure, in given contexts, the relationships with other
individuals or groups of individuals through the symbolic content they possess and
transmit. The symbol is considered the fundamental part of communication, both verbal
and nonverbal.
We should not overlook the social function of symbols. From a social point of
view, we notice that the societies where life is still archaic have conventional “luxury (or
prestige) items” because possessing them gives a certain social status (usually a privileged
one). Some of these items could be anthropomorphic figurines, richly and carefully
ornamented and sometimes covered with different pigments.
We can easily notice the artistic function of the symbols and their aesthetic and
ornamental expressivity. The first artistic manifestations were considered elementary forms
„Prin natura sa, un sistem se derulează în timp; atunci când noi îl observăm într-un singur
punct din acest continuum temporal, surprindem o configuraţie efemeră a elementelor
componente [...]. A încerca să înţelegem funcţionarea unui sistem prin studierea
manifestării sale într-un anumit moment dat echivalează cu a încerca să înţelegem
funcţionarea unui motor de automobil doar pe baza câtorva cadre dintr-un film care
prezintă întregul proces de operare al motorului şi care cuprinde mii de cadre” (Knudson
1978, p. 91).
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of sacred idea and objects, which did not reach a symbolic level yet. Some of the
prehistoric “works of art” are either questionable or their connotations are more complex
than they seem on a first impression.
Symbols are omnipresent and religion and rituals are major topics of research in
cultural anthropology. The ritual practices as well as the social role of the religion seen
through images and symbols represent an important focus of modern anthropology.
The mythological aspects could be relevant for the interpretation of the
anthropomorphic figurines’ symbolism. In an archaic society, myths are vital for the human
existence and see the real, tangible world as part of an ideal, intangible, superior world.
The symbolic significance of the images are obvious but still not “decoded” due
also to the lack of efficient methodologies. The visual symbols and their multiple possible
meanings are captivating and intriguing but remain hidden. Unfortunately, the prehistoric
symbolism is still a subject of dispute between researchers. Regardless of the perspective
chosen, a researcher will be harshly criticized by one ‘side’ or another. In this field of study
there are not any ‘standards’ yet (and they may never be generated). Thus, the fierce
disputes should be replaced with honest research and collaboration between scientists.
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O TEHNICĂ PREISTORICĂ DE CONFECŢIONARE A
TEXTILELOR: TEHNICA ŞNURATĂ
Paula MAZĂRE*
Un artefact familiar, frecvent întâlnit în pieţele de artizanat româneşti,
sunt papucii de casă din papură (Typha sp.), confecţionaţi în anumite aşezări
din Transilvania specializate în producerea obiectelor din papură, cum ar fi
de pildă Tonciu, jud. Bistriţa-Năsăud. Tehnica de realizare a acestor papuci,
precum şi a altor poduse din papură comercializate astăzi în România, are o
largă aplicabilitate, fiind folosită în toată lumea la confecţionarea unei
multitudinii de obiecte, după cum arată datele etnografice. Interesul
arheologic pentru acestă tehnică este reprezentat pe de o parte de vechimea
sa, ea depăşind 30000 de ani1, iar pe de altă parte de numeroasele
descoperiri preistorice localizate în diferite zone ale globului pământesc,
inclusiv pe teritoriul României.

Terminologie

Există mai multe denumiri prin care tehnica luată în discuţie este
definită în vocabularul de specialitate occidental, cele mai cunoscute fiind
cele de twining (engleză) şi Zwirnbinden sau Zwirnbindug (germană). Cum în
limba română nu există un cuvânt sau expresie care să desemneze exact
această tehnică, precum şi structurile textile rezultate, am adoptat termenii
de tehnică „şnurată” sau „cu elemente răsucite”, ori aceia de structuri textile
„şnurate” („cu elemente răsucite”), pornind de la termenii corespondenţi uzitaţi
în limbile romanice: etoffe cordée sau armure cordée (franceză), armatura ritorta
(italiană), cestería atada o cordata (spaniolă), técnica enrolada, trançado torcido
(portugheză)2. Deşi cuvântul şnurat nu există în vocabularul curent al limbii
române, după cum se poate observa din DEX3, el este totuşi un cuvânt
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: pmazare@yahoo.co.uk.
Adovasio et alii 1996; Adovasio et alii 1997; Soffer et alii 1998; Soffer et alii 2000a; Soffer et
alii 2000b.
2 Alfaro Giner 1984, p. 159; Alfaro 2002; Altorfer, Médard 2000, p. 40-41; Médard 2010, p.
61, 71-101; Breniquet 2008, p. 32-33, fig. 4-5; Seiler-Baldinger 1991, p. 39-40, 70-71; SeilerBaldinger 1994, p. 31-32, 62; Seiler-Baldinger 2003, p. 57-59, fig. 7-9.
3 DEX 1998 şi varianta online (http://dexonline.ro/).
*
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uzual în limbajul arheologic, astfel că poate fi adoptat cu uşurinţă în sfera
textilelor arheologice.

Definire

Prin tehnică şnurată înţelegem totalitatea procedeelor tehnice prin
care sunt realizate structuri textile, alcătuite în general din două sisteme de
fire, în care modul de întreţesere se caracterizează prin răsucirea a două sau
mai multor elemente active în jurul unuia sau mai multor elemente pasive
sau active4 (fig. 1). În sistemul de fire active sunt obţinute, astfel, rânduri
care au aspectul unor şnururi răsucite. În cazul folosirii a trei sau a mai
multor elemente active, acestea pot fi răsucite şi totodată împletite în jurul
elementelor pasive. O caracteristică a structurilor şnurate este aceea că
ambele feţe sunt, cu rare excepţii, identice. Cum firele pasive sunt prinse
între cele active, la textilele şnurate cu rânduri dese, sistemul pasiv poate fi
acoperit complet. Tehnica permite numeroase variaţii, structurile textile
obţinute fiind foarte diverse5.

Fig. 1. Reprezentarea schematică a modului de realizare a unei structuri textile în
tehnică şnurată folosind perechi de fire active (desen P. Mazăre apud SeilerBaldinger 1991; Seiler-Baldinger 1994)
4 Adovasio 1977, p. 15; Seiler-Baldinger 1994, p. 31-32; Médard, Seiler-Baldinger 2010, p.
61.
5 Pentru mai multe detalii, vezi Seiler-Baldinger 1991, p. 39-40, 50-52, 59-60, 70-71; SeilerBaldinger 1994, p. 31-32, 42-43, 50-52, 61-62; Médard 2010, p. 61-66, 71-103.
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Probleme de clasificare

Deşi investigate ca artefacte etnografice sau arheologice încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea6, clasificarea
textilelor şnurate, respectiv a tehnicilor şnurate nu beneficiază încă de o
aplicare standardizată. Studii recente dovedesc că textilele cu structură
şnurată nu au depăşit întru totul stadiul unei analize descriptive, fără
aplicarea unor modele metodologice sistematice şi a unor principii de
clasificare unitare sau a unui limbaj standardizat. În România această
problemă nici nu a fost pusă până acum, deoarece în afara unui articol
publicat în 20087, nu avem cunoştinţă să existe precizări referitoare la textile
preistorice realizate în această tehnică.
Încă din 1937, Emil Vogt, publicând prima lucrare ştiinţifică asupra
textilelor descoperite în aşezările palafite neolitice din Elveţia, distingea mai
multe tipuri de textile şnurate8, tipuri regăsite şi în recenta lucrare cu caracter
de sinteză asupra artei ţesutului în neoliticul elveţian a lui Fabienne Médard9.
Însă, după cum dovedeşte şi această din urmă lucrare, studiul unui lot de
materiale restrâns la o anumită arie geografică limitează viziunea de
concepere şi de aplicare a unui sistem metodologic şi tipologic cu caracter
universal. Din această perspectivă, trei lucrări au avut şi au o importanţă
majoră în definirea procedeelor tehnologice şi a structurilor textile şnurate10,
respectiv cartea lui Irene Emery privind structurile primare ale materialelor
textile, publicată pentru prima dată în 1966, cartea lui James M. Adovasio
privind tehnologia de împletire a coşurilor, publicată în 1977 şi cartea lui
Annemarie Seiler-Baldinger privind clasificarea tehnicilor textile, publicată
atât în limba germană (1991), cât şi în limba engleză (1994).
Cele trei lucrări au un conţinut complementar, dat fiind faptul că
prezintă abordări din perspective diferite. Lucrarea lui I. Emery răspundea
nevoilor vremii de a înregistra caracteristicile tehnologice ale structurilor
textile potrivit unei terminologii standardizate. Principalul său merit este
acela de a constitui un prim vocabular definitiv în descrierea textilelor
(desigur, doar în limba engleză), însă ea a eşuat în prezentarea metodologiei
care a stat la baza analizei şi definirii structurilor textile prezentate11.
Acest neajuns este compensat în parte de sistemul de analiză al lui J.
M. Adovasio care s-a impus ca model în primul rând printre cercetătorii din
Holmes 1884; Holmes 1896; Vogt 1937.
Mazăre 2008.
8 Vogt 1937, p. 12-32.
9 Médard 2010, p. 78-81, fig. 58.
10 În studiul de faţă ne referim la importanţa acestor lucrări doar din perspectiva textilelor
şnurate, dar ele sunt fundamentale în definirea tehnicilor şi structurilor textile în general.
11 Pappas 2008, p. 37.
6
7
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Statele Unite, deşi el vizează tehnologiile de confecţionare a coşurilor.
Metodologia sa poate fi însă cu uşurinţă translată structurilor textile flexibile,
cu atât mai mult cu cât autorul înţelege produsele de tip coşuri sau rogojini
ca subclase sau varietăţi ale categoriei mai largi a artefactelor textile12. Un
bun exemplu, în acest sens, este analiza întreprinsă de autor asupra
impresiunilor textile identificate pe ceramica vinčiană de la Divostin13. În
schimb, o carenţă a sistemului lui Adovasio este aceea că a fost conceput
doar pentru acele tipuri tehnologice şnurate în care doar unul din cele două
sisteme de elemente are rol activ. Aceasta ar fi, potrivit autorului, una din
caracteristicile definitorii ale tehnicii şnurate, prin care se distinge, de altfel,
de tehnica împletitului în care toate sistemele de elemente sunt active.
O altă perspectivă oferă, însă, A. Seiler-Baldinger în clasificarea sa
asupra metodelor de manufacturare a produselor textile14. Ea relevă
multitudinea de procedee tehnice prin care pot fi obţinute structuri textile
şnurate identice, indiferent de calitatea materiei prime (flexibilă sau rigidă)15.
În acest sens, o caracteristică a structurilor şnurate, este aşa-numita
„ambiguitate”16, deoarece nu poate fi stabilită o corespondenţă univocă între
un anumit procedeu şi o anumită structură textilă. Tehnica şnurată este
înţeleasă ca o varietate de procedee subordonate unor procese de fabricare a
textilelor mai mult sau mai puţin avansate. Astfel, contrar lui Adovasio,
tehnica şnurată poate reprezenta un simplu procedeu de împletire în care
unul sau toate elementele sunt active, după cum poate reprezenta o tehnică
textilă avansată bazată pe un sistem de urzeală. În plus, Seiler-Baldinger
relevă că tehnica şnurată nu este neapărat o tehnică de sine stătătoare, ea
putând fi combinată cu alte tehnici textile17. Deşi sistemul de clasificare al lui
A. Seiler-Baldinger este foarte detaliat, el are totuşi doar un caracter general,
respectiv acela de ghid în definirea tehnicilor textile. Potrivit subiectului
lucrării, autoarea nu a urmărit să dezvolte un sistem de înregistrare şi
clasificare tipologică a caracteristicilor tehnologice ale structurilor textile,
cum a formulat Adovasio, de pildă. Ea are totuşi meritul de a semnala
numeroase particularităţi utile într-o astfel de clasificare, care le completează
pe cele ale autorilor mai sus menţionaţi.
Adovasio 1977, p. 1.
Adovasio, Maslowski 1988.
14 O sinteză a claselor tehnologice prin care sunt obţinute structuri textile şnurate identice
este realizată de autoare în lucrarea lui F. Médard din 2010 (p. 61-63, fig. 40).
15 Seiler-Baldinger 1991, p. 39-40, 50-52, 59-60, 70-71; Seiler-Baldinger 1994, p. 31-32, 4243, 50-52, 61-62.
16 O caracteristică, de altfel, a tuturor structurilor textile (Seiler-Baldinger 2003, p. 55-56;
Médard, Seiler-Baldinger 2010, p. 61).
17 Seiler-Baldinger 1994, p. 52-53, 68-70.
12
13
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Pornind de la cele trei lucrări, se poate contura un model de clasificare
tipologică, deşi acea ambiguitate a structurilor textile în raport cu tehnica de
producere poate crea confuzii în ceea ce priveşte stabilirea nivelurilor de
ordonare a criteriilor de clasificare. Este esenţial, după cum precizau A.
Seiler-Baldinger şi F. Médard să se facă distincţia clară între structură
(legătură)18, înţeleasă ca sistem de întreţesere a elementelor produsului textil şi
tehnică, înţeleasă ca proces de manufacturare19. Cum structurile şnurate pot fi
identice indiferent de tehnica aplicată şi de tipul de materie primă folosit,
este evident că, mai ales în cazul textilelor arheologice, majoritatea
fragmentare, ori a impresiunilor textile, identificarea cu exactitate a tehnicii
de producere este de multe ori imposibilă. Iată de ce, criteriile de clasificare
trebuie să urmărească în primul rând aspectul şi proprietăţile tehnologice ale
structurilor textile, care, pot conduce în final la reconstituirea tehnicii
propriu-zise de manufacturare.
Din acest punct de vedere, diferenţierea realizată de Antoinette RastEicher între tehnica şnurată tridimensională (three-dimensional twining) şi tehnica
şnurată bidimensională (two-dimensional twining)20 poate fi privită ca o diferenţiere
pur formală. Ea are totuşi relevanţă ca modalitate de clasificare vizualmorfologică şi funcţională a produselor finite, deşi, după cum am arătat,
structurile primare ale produselor textile care alcătuiesc aceste categorii pot
fi identice.
Tehnicile şnurate tridimensionale corespund în general acelor
procedee în care sunt utilizate fibre cu un grad mai ridicat de rigiditate şi
sunt realizate obiecte tridimensionale (pălării, mănuşi, încălţăminte, genţi,
site, coşuri etc.)21 (fig. 2-3).
Tehnicile şnurate bidimensionale corespund mai ales acelor tehnici în
care sunt folosite cu preponderenţă fire sau fibre flexibile şi sunt obţinute
obiecte textile care au aspectul şi proprietăţile unor ţesături22. Este şi motivul
pentru care textilele şnurate sunt tratate ca ţesături şnurate sau materiale textile
cu legătură şnurată sau legătură răsucită23.

Am preferat folosirea termenului de structură care are o acoperire semantică mult mai
mare decât termenul legătură, folosit aproape exclusiv pentru a defini textilele ţesute.
19 Médard, Seiler-Baldinger 2010, p. 61.
20 Rast-Eicher 2005, p. 123.
21 O sinteză a principalelor descoperiri de obiecte tridimensionale realizate în tehnica
şnurată, dintre care probabil cel mai cunoscut este teaca de pumnal aparţinând lui Ötzi, a
fost realizată de F. Médard (2010, p. 95-99).
22 Rast-Eicher 2005, p. 118-123.
23 După cum am văzut mai sus, în denumirea lor sunt uzitaţi termenii de etoffe cordée sau
armure cordée (franceză), armatura ritorta (italiană). F. Médard (2010) tratează textilele şnurate
18
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Fig. 2. Mocasin amerindian descoperit în peştera Kentucky, prezentând o structură
şnurată cu elemente răsucite în sens invers (apud Holmes 1896)

Fig. 3. Modalitate de producere a mănuşilor în tehnică şnurată folosind fibre
flexibile (Muzeul etnografic din Cracovia, foto dr. Carol Christiansen,
Shetland Museum)

Fiecare din cele două categorii morfo-funcţionale (atât artefactele
textile şnurate bidimensionale cât şi cele tridimensionale) pot fi subdivizate
potrivit următorului model de clasificare tipologică (tab. 1).

ca ţesături cu un alt tip de legătură (respectiv o altă tehnologie de producere) decât al
textilele ţesute.
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Nivel
clasificare

1.

Categoria tipologică
definită

Clasa tehnologică

2.
3.

Tipul tehnologic
(tipul de legătură)

4.
5.

Subtipuri/variante

Criteriul de clasificare

Raportul activ-pasiv
dintre sistemele de fire
Sensul de răsucire
Dispunerea elementelor
pasive
Distanţa dintre rânduri
Particularităţi structurale
şi tehnologice

Numerotare
(Sistem de codare)

I, II, III...
(I2-3...; II2-3.. ...)
z, s, zs
A, B, C...
1, 2, 3....
a, b, c.../1, 2, 3...

Tabel 1. Model de clasificare tipologică a structurilor realizate în tehnica şnurată

1. Raportul activ - pasiv
Un prim nivel de clasificare este cel al claselor tehnologice, stabilite pe
baza raportului de activitate - pasivitate dintre cele două sisteme de fire. Există
cel puţin cinci clase, numerotate cu cifre romane astfel:
I. - textile şnurate cu urzeala activă (obţinute prin răsucirea elementelor de
urzeală în jurul elementelor de bătătură pasive). Termenii tehnici uzitaţi în
literatura de specialitate sunt cei de warp twining sau Zwirnbinden der Kette24;
II. - textile şnurate cu bătătura activă (obţinute prin răsucirea elementelor
de bătătură în jurul elementelor de urzeală pasive). Termeni corespondenţi:
weft twining sau Zwirnbinden des Eintrages25;
III. - textile şnurate cu sistemul de fire activ incert (clasa reprezintă o
convenţie pentru acele textile a căror stare de fragmentare sau caracteristici
structurale ambigue nu permit o încadrare exactă în clasele I sau II, cărora ar
trebui să le aparţină în mod normal);
IV. - textile şnurate cu sistemul de fire activ inversat (în care, din anumite
raţiuni funcţionale sau estetice, sistemul de fire activ devine pasiv, iar
sistemul de fire pasiv devine activ);
V. - textile şnurate cu elemente activ-pasive (în care elementele din cele două
sau mai multe sisteme de fire sunt astfel manipulate/împletite încât îşi
schimbă rolul activ alternativ în construirea structurii şnurate);
VI. - textile şnurate cu toate elementele active.
Cum numărul de elemente sau fire active poate varia de la cel puţin
două, la trei sau chiar mai multe, am optat ca fiecare cifră romană să fie
însoţită de un indice care să corespundă numărului de elemente active. Spre
exemplu I2 ar reprezenta o structură şnurată cu două fire de urzeală active,
iar II3 ar reprezenta o structură şnurată realizată prin răsucirea a trei fire de
24
25

Seiler-Baldinger 1991, p. 59; Seiler-Baldinger 1994, p. 50.
Seiler-Baldinger 1991, p. 70-71; Seiler-Baldinger 1994, p. 61-62.

69
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

bătătură în jurul firelor de urzeală pasive. Cel mai comun mod de
confecţionare a textilelor şnurate este acela în care firele pasive sunt prinse
de perechi de fire active. Cu alte cuvinte, tehnica şnurată clasică este
caracterizată de indicele 2.
Clasele III şi IV corespund, în general, unor procedee de împletire pe
diagonală, în care elementele au o orientare oblică. Ele sunt denumite oblique
twining sau active-passive intertwining (Aktiv-passives Zwirnflechten) şi double oblique
twining sau active-active intertwining (Aktiv-actives Zwirnflechten)26.
Clasele I şi II au avut o largă răspândire în preistorie, de aceea lor le
vom acorda o atenţie specială. Ambele corespund în general acelor structuri
textile realizate prin tehnici textile avansate (după cum sunt ele definite de A.
Seiler-Baldinger) în care sunt utilizate fire, şi în care, ca şi în cazul
structurilor ţesute, unul dintre sistemele de fire funcţionează ca urzeală, iar
celălalt ca bătătură27. Dar principiul de urzeală sau bătătură activă poate
funcţiona şi în cazul unor structuri şnurate realizate din fibre rigide28.
Clasa I este mai limitată din punct de vedere tehnologic şi mai puţin
răspândită decât clasa II. Principalele subdiviziuni ale acestei clase sunt
realizate pe baza sensului de răsucire a elementelor active, precum şi a
spaţierii dintre şirurile de elemente (fig. 4). Ea poate fi folosită în
combinaţie cu alte metode textile29.

Fig. 4. Tipuri de structuri şnurate aparţinând clasei tehnologice I2
(desen P. Mazăre apud Seiler-Baldinger 1991; Médard 2010)
Emery 1966, p. 64-65; Seiler-Baldinger 1991, p. 50-51; Seiler-Baldinger 1994, p. 42-43.
Seiler-Baldinger 1994, p. 61-62; Médard, Seiler-Baldinger 2010, p. 61-62.
28 După cum arată lucrarea J. M. Adovasio (1977).
29 Seiler-Baldinger 1994, p. 54, 70, fig. 93 c; 130; Médard, Seiler-Baldinger 2010, p. 61-62,
fig. 40 c-d.
26
27
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Clasa II (fig. 5) prezintă o mai mare libertate tehnologică, procedeele
de realizare permiţând numeroase variaţii30.
2. Sensul de răsucire
Un al doilea factor vizual de clasificare priveşte sensul de răsucire
(torsiune) al elementelor active în jurul elementelor pasive. Ca şi în cazul
sensului de torsiune al firelor, legătura elementelor active ale structurilor
şnurate prezintă o anumită direcţie a răsucirii. Aceasta poate avea un sens
„Z”, atunci când mijlocul răsuciturii are o orientare oblică similară cu
mijlocul literei Z sau un sens „S” atunci când acesta seamănă cu mijlocul
literei S (fig. 1). În ansamblul structurii textile şnurate, rândurile obţinute
prin răsucirea firelor active pot avea aceeaşi orientare (S sau Z) ori, pentru
un mai mare efect decorativ, pot avea o orientare succesiv inversă, rândurile
căpătând aspectul unor perechi răsturnate în oglindă. În acest caz, sensul de
torsiune este denumit „Z şi S” sau „S şi Z” (fig. 4/a; 5/e).
3. Numărul şi dispunerea elementelor pasive prinse de elementele răsucite
În definirea tipurilor tehnologice ale structurilor şnurate, un rol
important îl are numărul de fire pasive prinse de firele răsucite, precum şi
modul de aranjare şi secvenţialitatea acestora în câmpul produsului textil. J.
Adovasio identifica cinci modalităţi distinctive de dispunere/prindere a
elementelor pasive în producerea coşurilor folosind tehnica şnurată31, dar nu
toate corespund produselor textile confecţionate din fibre flexibile. Astfel,
propunem trei tipuri primare de aranjare a firelor pasive, numerotate cu
cifre arabe, lista putând fi completată pe măsură ce sunt identificate altele
noi. Această subdivizare, priveşte în special structurile şnurate cu bătătura
activă, deoarece posibilităţile tehnologice ale tehnicii şnurate cu urzeala
activă sunt mai restrânse. După cunoştinţele noastre, acestea se limitează la
tipul A.
A. - structuri şnurate simple, în care la fiecare răsucire a firelor active este
prins doar un singur fir din sistemul de elemente pasive (fig. 5/a-e). Firele
pasive sunt paralele, şi fiecare rând nou de fire active urmează acelaşi
interval de prindere, astfel încât la tipul de bază acesta are un aspect
uniform. Denumirile cunoscute în literatura de specialitate: simple, single sau
plain twining; weft twining around one warp thread; two strand twining over a passive
system; Zwirnbinden des Eintrages um einen Kettfaden sau Zwirnbinden über ein
passives System32. Diferite varietăţi pot fi obţinute prin desimea şi grosimea
Seiler-Baldinger 1994, p. 61-62.
Adovasio 1977, p. 16-19.
32 Ibidem, p. 16; Seiler-Baldinger 1991, p. 39, 70; Seiler-Baldinger 1994, p. 31, 62.
30
31
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diferită a firelor pasive, prin adăugarea de răsuciri suplimentare la rândurile
de bătătură, prin adăugarea de meşe, prin rânduri de bătătură discontinue
etc.
B. - structuri şnurate cu elemente duble sau multiple - structura este formată
după acelaşi principiu ca şi cea simplă (1), doar că în loc de un fir sunt
prinse câte două sau, eventual, mai multe fire de urzeală paralele care
funcţionează ca o unitate (fig. 5/f-g). J. M. Adovasio consideră acest tip o
variantă a structurilor şnurate simple. Denumiri corespondente pentru cele
cu două elemente sunt: two-strand twining over two passive elements; Zwirnbinden
über zwei parallele Elemente33. Subtipuri sau variante pot fi obţinute ca şi la 1.
C. - structuri şnurate diagonal, în care firele de urzeală sunt prinse în
perechi, iar la fiecare rând nou intervalul de prindere se decalează, astfel
încât firele de urzeală din perechile anterioare sunt despărţite formând noi
perechi cu firele învecinate. Prin această decalare a rândurilor structura
textilă capătă un aspect de legătură diagonal (fig. 5/h-j). Denumiri
corespondente sunt cele de diagonal sau twill twining; two-strand alternate-pair
weft-twining; staggered two-strand twining sau staggered weft twining over two warp
threads; Gestaffeltes Zwirnbinden über ein passives System; Zwirnbinden des Eintrages
mit Staffelung der Eintragspaare über zwei Kettfäden34.
În funcţie de orientarea firelor de urzeală se pot distinge două
subtipuri ale structurilor cu bătătura şnurată diagonal:
a. cu firele de urzeală paralele (structuri şnurate diagonal, în care firele de
urzeală rămân aproximativ paralele indiferent de alternanţa perechilor) (fig.
5/i).
b. cu firele de urzeală deplasate oblic (structuri şnurate diagonal, în care la
fiecare separare şi reformare a perechilor, firele de urzeală capătă o orientare
oblică, astfel încât crează iluzia unei urzeli cu firele în diagonală sau în zigzag) (fig. 5/j).
A. Seiler-Baldinger tratează cele două subtipuri ca tipuri diferite,
denumindu-le în engleză weft twining with staggering of weft pairs over two warp
threads şi stagerred weft twining with transposed warp35. Considerăm că această
departajare nu se justifică, deoarece procedeul tehnic de producere este
acelaşi. Diferenţierea sub aspect vizual nu este neapărat rezultatul unei
acţiuni intenţionate, ci este o consecinţă a mai multor factori cum ar fi

Seiler-Baldinger 1991, p. 39; Seiler-Baldinger 1994, p. 31.
Adovasio 1977, p. 16; Emery 1966, p. 202; Seiler-Baldinger 1991, p. 39, 71; SeilerBaldinger 1994, p. 31-62.
35 Seiler-Baldinger 1991, p. 39, 71, fig. 118-119a; Seiler-Baldinger 1994, p. 31-62, fig. 118119a.
33
34
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flexibilitatea mai mare a firelor de urzeală, spaţierea acestora sau răsucirea
mai strânsă a firelor de bătătură.
Potrivit acelei trăsături definitorii a tehnicii twining care permite
nenumărate variaţii, toate cele trei tipuri pot fi combinate în cadrul aceluiaşi
produs textil, creîndu-se noi tipuri. Definirea acestora rămâne deschisă şi
este o problemă a stadiului de cercetare.
4. Distanţa dintre rânduri
Al patrulea nivel de clasificare are drept criteriu modul de dispunere,
respectiv frecvenţa rândurilor de elemente active. Potrivit sistemului de
clasificare al lui J. M. Adovasio36 există trei modalităţi de organizare
(spaţiere) a rândurilor care definesc structurile şnurate:
- „close twining” sau tehnica şnurată strânsă (cunoscută şi sub denumirea
de compact twining37 sau weft-faced twining38), în care rândurile de fire active sunt
strânse şi acoperă în totalitate sau aproape în totalitate sistemul de fire
pasive.
- „open twining” sau tehnica şnurată deschisă (cunoscută şi sub denumirea
de spaced twiningi39), în care rândurile sunt distanţate la anumite intervale,
lăsând descoperite firele pasive.
- „open and close twining” sau tehnica şnurată strânsă şi deschisă, în care
rândurile de fire active sunt alternativ strânse sau distanţate, astfel încât
sistemul de fire pasive este succesiv acoperit sau descoperit. Această
modalitate de distribuire combinată este folosită pentru un mai puternic
efect decorativ.
La o primă privire, categorisirea lui Adovasio pare suficientă. Totuşi,
la o analiză mai atentă şi comparând textile şnurate din mai multe spaţii
geografice, se poate constata că sistemul este destul de evaziv şi poate crea
confuzii. Pe de o parte, dacă adoptăm termenii ca atare, se pot produce
neînţelegeri în ceea ce priveşte definirea densităţii structurii textile, care nu
este dată doar de distanţa dintre rândurile active, ci reprezintă raportul
dintre suprafaţa acoperită de ambele sisteme de fire şi totalitatea suprafeţei
textile şnurate. Studiul textilelor din aşezările palafite elveţiene arată că
factorul de acoperire în cazul textilelor şnurate cu rânduri rare este dat în
primul rând de desimea40 firelor pasive, care sunt definitorii din acest punct
Adovasio 1977, p. 16.
Emery 1966, p. 201-202.
38 Adovasio 1977, p. 16; Seiler-Baldinger 1994, p. 62.
39 Emery 1966, p. 201-202.
40 Calculată ca număr de fire/1 cm, desimea este influenţată de diametrul firelor. Astfel, cu
cât firele sunt mai subţiri cu atât ele trebuie să fie mai dese pentru a acoperi aceeaşi
suprafaţă pe care o acoperă mai puţine fire cu un diametru mai mare.
36
37
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de vedere în caracterizarea aspectului şi proprietăţilor textilelor şnurate41. Pe
de altă parte, potrivit clasificării lui Adovasio, distanţa dintre rânduri la
textilele şnurate deschise (open twining) poate varia de la mai puţin de 0,5 mm
până la aproximativ 2 cm în cazul structurilor din fibre flexibile42, dar
această distanţă poate fi şi mai mare în cazul unor structuri din fibre rigide.
Considerăm că este imposibil ca sub aspect calitativ şi funcţional
proprietăţile structurilor cuprinse în acest interval valoric să fie aceleaşi.
După cum remarca F. Médard la ţesăturile şnurate din mileniile IV-III î.Hr.
din Elveţia, majoritatea cu o spaţiere a rândurilor cuprinsă între 5-10 mm43,
răsuciturile de fire active nu au decât rolul de a fixa firele pasive care
alcătuiesc structura propriu-zisă a produsului textil44. După părerea noastră,
nu acelaşi lucru se poate spune despre structurile textile la care distanţa
dintre rândurile de elemente active este mai mică de 5 mm şi al căror aspect
este oarecum echilibrat, cele două sisteme de fire având o desime apropiată.
Date fiind aceste observaţii propunem următoarea diferenţiere
primară a structurilor textile şnurate pe baza spaţiului dintre rândurile de fire
active (tab. 2):
Cod
1.
2.
3.
4.
5.-n.

Denumire
Structuri şnurate cu rândurile strânse
Structuri şnurate cu rândurile apropiate
Structuri cu rândurile rare
Structuri şnurate cu rândurile foarte rare
Structuri şnurare cu multiple posibilităţi
de combinare între 1 – 4

Distanţa dintre rânduri
< 1 mm
1 – 5 mm
5-20 mm
> 20 mm
variabilă (< 1 - 20 ≤)

Tabel 2. Diferenţierea structurilor şnurate în funcţie de distanţa
dintre rândurile de elemente active

Această diferenţiere ni se pare mult mai potrivită, din cel puţin două
motive. Pe de o parte sunt defininte mai exact proprietăţile textilelor,
precum şi funcţionalitatea acestora. Pe baza unei analize complexe se pot
stabili eventuale corespondenţe cum ar fi aceea dintre tipul de spaţiere şi
tipul de materie primă. Spre exemplu, poate constitui un indiciu dacă
Médard 2010, p. 71-73.
Adovasio, Maslowski 1988; Pappas 2008, p. 141-142, tab. 6-11.
43 Deşi F. Médard nu precizează în lucrare distanţa dintre rânduri, am calculat această
distanţă după formula 10 – (DFA x FA) unde cifra 10 reprezintă echivalentul unui
centimetru în milimetri, DFA – diametrul firelor active măsurat în mm, iar FA – numărul de
fire active per 10 mm (1 cm).
44 Médard 2010, p. 73.
41
42
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structurile textile cu rândurile foarte rare au fost confecţionate în majoritatea
cazurilor din fire grosiere, iar cele mai dese din fire fine. Pe de altă parte, pot
fi observate cu mai mare precizie diferenţele dintre ariile tehnologice
distribuite cultural-geografic la nivel de preistorie. De pildă, analiza textilelor
şnurate descoperite în Podişul Elveţiei relevă că majoritatea prezintă
structuri cu rândurile rare45, pe când cele descoperite în sud-estul Europei
intră în marea lor majoritate în categoria celor cu rândurile apropiate şi
strânse46. În stadiul actual de cercetare, un dezavantaj al modelului propus
pare a fi acela că nu oferă un corespondent concret pentru cel de-al treilea
tip definit de Adovasio (open-close twining). Cum posibilităţile de combinare şi
de dispunere a rândurilor în cadrul structurilor şnurate sunt multiple,
considerăm că acestea nu pot fi încadrate într-un singur tip. Pe măsură ce
acestea sunt identificate pot fi definite şi codificate cu litere de la E la Z.
5. Particularităţi structurale şi tehnologice
Pe lângă factorii enumeraţi mai sus, există o serie de alte trăsături care
permit variaţii în cadrul tipurilor tehnologice definite la punctele 2-4,
permiţând subdivizarea acestora în subtipuri şi variante. La acest nivel de
clasificare însă nu poate fi stabilită o standardizare, deoarece fiecare tip
poate prezenta particularităţi ce nu se regăsesc la alte tipuri. Totodată,
pentru acelaşi tip pot exista mai mulţi factori de subclasificare, iar aceştia
necesită o ordonare. Aşadar, o detaliere a tipurilor şi subtipurilor se va face
pentru fiecare tip separat, şi doar în măsura în care analiza structurală a
vestigiilor sau amprentelor textile permite identificarea lor. Din păcate,
sporadicele descoperiri de textile cu structură şnurată din România nu
permit o aprofundare la acest nivel, cel puţin deocamdată. După cum am
văzut, structurile şnurate diagonal prezintă două subtipuri, iar pentru
celelalte am enumerat o serie de factori cu caracter diversificator.
Iată câteva dintre caracteristicile care ar putea permite diferenţierea
anumitor subtipuri şi variante ale tipurilor tehnologice ale textilelor cu
structură şnurată:
- cu una sau mai multe răsuciri suplimentare;
- cu meşe inserate;
- cu elemente pasive dese sau rare;
- cu fire de diferite grosimi;
- cu fire toarse sau netoarse;
- cu bătătura discontinuă;
- cu bătătura oblică etc.
45
46

Médard 2010, p. 78.
Adovasio, Maslowski 1988; Mazăre 2008; Mazăre 2011.
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Fig. 5. Structuri şnurate aparţinând clasei tehnologice II2 (cu bătătura activă): a.
Structură şnurată simplu în sens Z cu rânduri rare (II2-z-A3); b. Structură şnurată
simplu în sens S cu rânduri strânse (II2-s-A1); c. Structură şnurată simplu în sens S
cu rânduri apropiate (II2-s-A2); d. Structură şnurată simplu în sens ZS cu rânduri
rare (II2-zs-A3); e. Structură şnurată simplu în sens ZS cu rânduri strânse (II2-zsA1); f. Structură şnurată peste două fire în sens Z cu rânduri rare (II2-z-B3); g.
Structură şnurată peste două fire în sens S cu rânduri apropiate (II2-z-B2); h.
Structură şnurată diagonal în sens Z cu rânduri rare (II2-z-C3); i. Structură şnurată
diagonal în sens S cu rânduri strânse şi urzeala paralelă (II2-s-C1a); j. Structură
şnurată diagonal în sens Z cu rânduri apropiate şi urzeala deplasată oblic (II2-zC2b); (desene P. Mazăre apud Seiler-Baldinger 1991; Médard 2010)
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Tehnologia de confecţionare a textilelor cu structură şnurată

O discuţie mai veche, reluată recent de F. Médard47 se leagă de tehnica
propriu-zisă de producere a textilele şnurate preistorice, respectiv dacă au
fost realizate cu sau fără ajutorul unui dispozitiv de tensionare a firelor.
Tehnica şnurată este considerată foarte apropiată de tehnica ţesutului, mai
precis o precursoare a acestuia. Mai mult de atât, după J. Winiger ţesutul nu
este decât o expresie târzie a modului de fabricare a textilelor cu legătură
şnurată, ţesutul dezvoltându-se cu adevărat abia din epoca brozului48. El a
propus două soluţii de confecţionare a textilelor cu urzeala şi cu bătătura
şnurată într-un cadru cu greutăţi49 (fig. 6).

a

b

Fig. 6. Confecţionarea textilelor şnurate în cadre de tensionare a firelor cu greutăţi:
a. Tehnica şnurată cu urzeala activă; b. Tehnica şnurată cu bătătura activă
(apud Winiger 1995)

Teoria sa pare să fie susţinută de descoperirea în 1999 la WetzikonRobenhausen (Elveţia) a unor fragmente de textile şnurate în asociere cu un
aliniament de greutăţi50 şi de acele fragmente de textile şnurate cu margini de
începere care sugerează fixarea urzelii într-un cadru de tensionare51.

Médard 2010, p. 86-92.
Winiger 1995 (apud Altorfer, Médard 2000, p. 68; Médard 2010, p. 86).
49 Winiger 1995 (apud Altorfer, Médard 2000, p. 67-68, fig. 32/2, 33/3; Médard 2010, p.
87, fig. 65).
50 Altorfer, Médard 2000, p. 41, fig. 7; Médard 2010, p. 86, 64.
51 Rast-Eicher 2005, p. 122, fig. 10; Vogt 1937, p. 20.
47
48
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Studiile experimentale au arătat că utilizarea greutăţilor (inclusiv galeţi
din piatră) este compatibilă cu tehnica şnurată52. Verificarea experimentală a
dispozitivele ipotetice propuse de J. Winiger a dovedit că acestea nu sunt
potrivite pentru confecţionarea unor textile şnurate dese53. În plus, analizele
tehnice realizate asupra textilelor şnurate din locuinţele palafite elveţiene au
arătat că majoritatea au fost realizate fără dispozitiv54.

a

b

Fig. 7. Diferite procedee de producere a structurilor textile şnurate: a. Producerea
unei rogojini şnurate fără instrument la amerindienii din Gran Chaco (Paraguay)
(apud Seiler-Baldinger 2003; Médard 2010); b. Producerea hamacelor cu structură
şnurată în cadre de tensionare constând în două bare paralele verticale, Venezuela
(apud Médard 2010)

Ele confirmă observaţii mai vechi realizate de J. M. Adovasio şi
Maslowski asupra structurilor textile şnurate păstrate sub formă de
impresiuni în aşezarea vinčiană târzie de la Divostin55. Aceste constatări se
potrivesc realităţilor etnografice, deoarece nu există niciun exemplu care să
ateste folosirea greutăţilor în producerea textilelor şnurate. În schimb, ele
pot fi realizate liber, fără niciun cadru de tensionare, cu ajutorul unor

Médard 2010, p. 87-88, fig. 66-67; Reinhard 1992.
Médard 2010, p. 87-88.
54 Ibidem, p. 145.
55 Adovasio, Maslowski 1988, p. 85.
52
53
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suporturi rudimentare sau a unor cadre de ţesut deschise sau ferme, după
cum dovedesc anumite tradiţii tehnologice înregistrate în diferite regiuni din

a

c

b

d

Fig. 8. Cadre pentru producerea textilelor şnurate: a. suport pentru realizarea
pelerinelor folosit de amerindienii din nord-vestul Canadei (apud Médard 2010); b.
cadru simplu pentru confecţionarea genţilor la amerindienii Ojibwa (apud Broudy
1993); c-d. cadre pentru confecţionarea cuverturilor chilkat la amerindienii din
nord-vestul Canadei (apud Kimakowicz-Winnicki 1910; Samuel 1990)
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America de Sud, la amerindienii din nord-vestul Americii de Nord sau
Maori din Noua Zeelandă56 (fig. 7-8).

Descoperiri

Ca şi astăzi, textilele confecţionate în tehnica şnurată au avut o largă
răspândire în preistorie, ele prezentând diferite tipuri de structuri.
Descoperirile din Paleoliticul Superior de la Pavlov I, Dolní Věstonice I şi
II57 arată că tehnica şnurată reprezintă cea mai veche tehnică textilă folosită
de omul preistoric.
În Orientul Apropiat, fragmente de textile şnurate au fost descoperite
în Neoliticul Aceramic B la Tell-Halula, Siria (mileniul VIII BC)58, Nahal
Hemar, Israel59 şi Çatal Hüyük, Anatolia (cca. 6000 BC)60. În Europa, sub
formă de amprente textile, structuri şnurate au fost identificate în situri
neolitice şi eneolitice din Serbia - Divostin61 şi Selevac62, Bulgaria Čelopečene, Vetren, Gorni Bogrov, Yana63; Grecia - Kephala, Creta64, Italia
- Fimon-Molino Casarotto (Vicenza)65; Lituania – Šventoji (cca. 3700-2500
BC66) şi Nida67.
Cel mai mare număr de vestigii textile cu structură şnurată a fost
descoperit în siturile lacustre din Podişul Elveţian, datate în general în
mileniile IV-III BC68. Analiza lor a arătat că majoritatea prezintă o structură
de tip II2-A369, şi că în cea mai mare parte au fost confecţionate din fibre
liberiene (bast fibres)70. Spre exemplu, un fragment textil şnurat din libere de
tei sau stejar descoperit la Kleiner-Hafner - nivel 5, Elveţia (cultura
Pentru mai multe detalii, vezi Altorfer, Médard 2000, p. 68, fig. 33/2b; Broudy 1993, p.
14, 35-37, fig. 1-6; Kimakowicz-Winnicki 1910, p. 38, fig. 68; Seiler-Baldinger 2003, p. 6061, fig. 5-6; Médard 2010, p. 89-93, fig. 69-73.
57 Adovasio et alii 1996; Adovasio et alii 1997; Soffer et alii 1998; Soffer et alii 2000a; Soffer et
alii 2000b.
58 Alfaro 2002.
59 Schick 1988, p. 37.
60 Helbaek 1963, p. 40; Burnham 1965, pl. XXXII/b; Barber 1991, p. 128, fig. 4.5.
61 Adovasio, Maslowski 1988, p. 345-349, pl. I/a-f.
62 Tringham, Stevanović 1990, pl. 10.1.a.
63 Petkov 1965, p. 53-54, fig. 9-10.
64 Carington Smith 1977, p. 119-120.
65 Bagolini et alii 1973, p. 186, fig. 21.
66 Rimkutė 2009, p. 217.
67 Gleba, Nikolova 2009.
68 F. Médard (2010) a însumat în analizele sale peste 300 de fragmente textile şnurate
descoperite în 25 aşezări.
69 Médard 2010, p. 78, 80, fig. 58a.
70 Bazzanella et alii 2003; Médard 2006; Médard 2010.
56
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Egolzwil, 4460-4339 BC) reprezintă cel mai vechi vestigiu textil în această
zonă71.
Descoperiri mai târzii, datate în epoca bronzului, sunt textilele de la
Sugokleya, Ucraina (cultura Yamnaya, cca. 2500 BC)72 sau amprentele şi
vestigiile textile din mai multe situri din Rusia73.
Deşi cu siguranţă mult mai multe, pentru teritoriul României am
reuşit să repertoriem doar 27 de structuri şnurate sub formă de impresiuni
textile descoperite în 11 aşezări neolitice şi eneolitice. Cu o singură excepţie,
toate au fost descoperite sub formă de impresiuni textile pe fragmente
ceramice aparţinând culturilor Starčevo-Criş, Vinča, Turdaş şi Foeni.
Cealaltă descoperire se referă la fragmentele textile carbonizate ce alcătuiau
o învelitoare de pat descoperite la Sucidava-Celei (grupul Celei)74 (anexa 1).
Toate textilele aparţin categoriei de structuri şnurate cu bătătura activă
(II2). Cu excepţia a patru textile asupra cărora nu avem informaţii sigure sau
a căror structură nu a fost identificată cu claritate, restul textilelor şnurate au
fost diferenţiate în următoarele tipuri:
II2-s-A2
II2-s-C1
II2-s-C2
II2-s-?3
IV2-s-C2

- textile cu bătătura şnurată simplu în direcţie S,
cu rânduri apropiate
- textile cu bătătura şnurată diagonal în direcţie S,
cu rânduri strânse
- textile cu bătătura şnurată diagonal în direcţie S,
cu rânduri apropiate
- textile cu bătătura şnurată în direcţie S, cu
rânduri rare
- textile cu sistemul activ inversat, şnurat în
direcţie S, cu rânduri apropiate

nr. = 1
nr. = 5
nr. =15
nr. = 1
nr. = 1

Amprente de structuri şnurate similare cu cele descoperite în România
au fost identificate pe ceramica Vinča din Serbia de la Selevac şi Divostin75.
Spre exemplu, la Divostin din cele 110 amprente textile publicate de J. M.
Adovasio şi R. Maslowski, 85 reprezintă textile şnurate, dintre care
majoritatea (56) sunt realizate în diagonal strâns sau apropiat. Specific
textilelor şnurate de la Divostin este faptul că sunt grosiere, fiind
confecţionate din fibre netoarse, caracteristică regăsită şi la textilele şnurate
Médard 2006, p. 28.
Gleba, Nikolova 2009.
73 Shislina 1999.
74 Nica 1981.
75 Adovasio, Maslowski 1988; Tringham, Stevanović 1990.
71
72
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imprimate pe ceramica Vinča şi Turdaş din siturile de la Miercurea Sibiului,
Limba, Turdaş (acelea pe care am avut ocazia să le studiem). Aceste
observaţii pledează pentru unitatea tehnologică în producerea textilelor
şnurate în aria culturii Vinča sau a culturilor cu filiaţie vinčiană.

Concluzii

După cum arată descoperirile arheologice, cel puţin pe parcursul
epocii neolitice şi eneolitice, tehnica şnurată a concurat cu tehnica ţesutului
la deţinerea întâietăţii în ceea ce priveşte producţia textilă. Spre deosebire de
ţesut, strict specializat la confecţionarea produselor din fire toarse, tehnica
şnurată este adaptată producerii unor categorii diferite de produse, atât din
fibre flexibile, cât şi rigide. Descoperirile din Elveţia au relevat că marea
majoritate a textilelor şnurate au fost confecţionate din fibre liberiene de
arbori, toarse mai grosier sau netoarse, în timp ce textilele ţesute au fost
realizate din fire de in toarse foarte fin76. Această realitate indică o tradiţie a
tehnicii şnurate foarte îndelungată, a cărei vechime este anterioară
domesticirii plantelor textile, după cum indică de altfel şi descoperirile din
paleoliticul superior. Relaţia dintre tehnica şnurată şi tehnica ţesutului,
precum şi evoluţia lor de-a lungul timpului merită o atenţie specială din
partea cercetătorilor77.
Faptul că pentru teritoriul României numărul descoperirilor este
relativ mic nu înseamnă ca tehnica nu a avut o răspândire mult mai largă.
Este puţin probabil ca numărul vestigiilor textile şnurate să crească în viitor,
date fiind condiţiile de sol din România. Sperăm totuşi ca mult mai multe
fragmente ceramice cu impresiuni textile şnurate să fie descoperite sau
„redescoperite” după publicarea acestui studiu, ca urmare a stimulării
interesului arheologilor din România pentru un domeniu mai puţin familiar.
În ceea ce priveşte sistemul de clasificare propus, rolul său principal
este acela de unealtă de lucru sau ghid în identificarea structurilor textile
şnurate. Cu siguranţă el va suporta îmbunătăţiri pe măsură ce stadiul
cercetărilor în domeniu va avansa.
Twining: A Prehistoric Technique of Producing Textiles
(Abstract)
Twining is one of the most ancient textile manufacturing techniques, as shown by
several discoveries of textile impressions from Upper Palaeolithic (ca. 30 000 BC), like
76
77

Bazzanella et alii 2003; Médard 2010.
Pentru anumite interpretări privind acest subiect, vezi Mazăre 2011.
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those from Pavlov I, Dolní Věstonice I and II. The numerous discoveries from Neolithic
Swiss lake-dwellings, along several other finds from Europe, Near East and other parts of
the world are proofs to the fact that the twined textiles were among the most frequent
textiles produced during Prehistory. Twined textile structures were also identified for the
territory of Romania. Although their number is supposedly higher we have managed so far
to repertory 27 such twined textile structures. They originated from 11 Neo- and
Aeneolithic (Copper Age) settlements as textile imprints and one charred bedspread.
Unfortunately, as Romania has seen no systematic research into archaeological textiles the
twinned textiles and their techniques are still very much unknown to specialists. This is why
several previously published textile structures were incorrectly identified as being plain
weave textiles. On the other hand the Romanian archaeologist vocabulary does not have a
single word to define this technique or its products.
This is why the main purpose of this paper is to define the twinning technique, to
guide towards correctly identifying and classifying twinned textile structures and finally to
present the way in which they were produced. Taking into account the methodology define
by J. M Adovasio (1977) and completed by observations on twinned structures and their
producing techniques from I. Emery (1966) and A. Seiler-Baldinger (1991/ 1994) we aim at
proposing a model for a typology classification defined by several criteria. According to our
system, each type is defined by a code, for example most of the twined textile structures
found in Romania are of type II2-s-C1 (two-strand diagonal tight weft twining, S twist) or
II2-s-C2 (two-strand diagonal close weft twining, S twist). All of the textiles were created
using rough, unspun fibers, a fact that suggests that there were created without the use of a
tension frame. Similar observations were noted by J. Adovasio şi R. Maslowski (1988) in
connection with the twinned textile imprints from Divostin (Vinčă culture) and also by F.
Médard (2010) in relation to Neolithic twined textiles from Switzerland (4th–3rd
millennium BC).
Explanation of figures
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.

Fig. 6.

Schematic representation of a two strand twining over a passive system (draw: P.
Mazăre apud Seiler-Baldinger 1991; Seiler-Baldinger 1994).
Amerindian moccasin recovered from Kentucky cave, presenting a twined textile
structure with countered (ZS) strands (apud Holmes 1896).
Method of producing gloves using the twining technique (Cracovia
Ethnographical Museum, photo by Dr. Carol Christiansen, Shetland Museum).
Types of twinned structures belonging to class I2 (two-strand warp twining) (draw:
P. Mazăre apud Seiler-Baldinger 1991; Médard 2010).
Twinned structures belonging to class II2 (two-strand weft twining): a. Open
simple Z-twist twining (II2-z-A3); b. Tight simple S-twist twining (II2-s-A1); c.
Close simple S-twist twining (II2-s-A2); d. Open simple ZS-twist twining (II2-zsA3); e. Tight simple ZS-twist twining (II2-zs-A1); f. Open Z-twist twining over
two passive elements (II2-z-B3); g. Close S-twist twining over two passive
elements (II2-z-B2); h. Open diagonal Z-twist twining (II2-z-C3); i. Tight diagonal
S-twist twining, with parallel warp threads (II2-s-C1a); j. Close diagonal Z-twist
twining, with transposed warp (II2-z-C2b); (drawing: P. Mazăre apud SeilerBaldinger 1991; Médard 2010).
Manufacturing of twined textiles in warp weighted frames/looms: a. Warp
twining; b. Weft twining (apud Winiger 1995).
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Fig. 7.

Fig. 8.

Various ways to produce twinned structures: a. creating a twinned mat without an
instrument, the Gran Chaco Amerindians (Paraguay) (apud Seiler-Baldinger 2003;
Médard 2010); b. Producing hammocks with twined structures by using tension
frames created from two parallel vertical bars in Venezuela. (apud Médard 2010).
Frames use to create twined structures: a. simple frame for creating cloaks used by
North West Canada Amerindians (apud Médard 2010); b. simple frame for
manufacturing handbags at the Ojibwa Amerindians (apud Broudy 1993); c-d.
frame for manufacturing chilkat blankets used by North West Canada
Amerindians (apud Kimakowicz-Winnicki 1910; Samuel 1990).
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Anexa 1. Repertoriul textilelor cu structură şnurată descoperite în aşezări neolitice şi eneolitice din România

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Aşezare
Alba Iulia –
Lumea Nouă,
jud. Alba
Foeni–Cimitirul
Ortodox, jud.
Timiş
Hunedoara–
Grădina
Castelului, jud.
Hunedoara
Limba –
Vărăria, jud.
Alba
Miercurea
Sibiului–Petriş,
jud. Sibiu
Parţa-Tell I,
jud. Timiş
Parţa-Tell II,
jud. Timiş
Sucidava–Celei,
jud. Olt

Tip
descoperire
[x nr.]

Tip
structură
(legătură)

Proprietăţi
fire:
torsiune, Ø
(mm)

Densitate
: urzeală/
bătătură
(cm2)

Impresiune
textilă (IT)
[x 2]

II2-?

-

-

Foeni

II2-s-A2

Simplu; Ø 23

3/7

IT [x 1]

Starčevo
IIIB–IVA

IT [x 1]

?

-

-

Vinča B1–B2

IT [x 4]

II2-s-C1[x 1]
II2-s-C2 [x3]

Ø 0,8-1,7

6/5; 7/5

Vinča A3–B1

IT [x 3]

II2-s-C1[x 1]
II2-s-C2 [x2]

-

-

Mazăre 2008, p. 317, 319, 324, fig.
1, 4, 9; două dintre impresiuni sunt
nepublicate, colecţia UAB.
Nepublicate, colecţia Muzeului
Bruckenthal Sibiu.

IT [x 1]

II2-s-?3

-

-

Lazarovici 1981, fig. 3/8

IT [x 1]

II2-s-C2

-

-

Învelitoare
de pat

II2-s-C2

Urzeala
răsucită;

-

Cultura /
Grup
cultural
Foeni

Banat
Vinča C
Celei

Bibliografie
Nepublicate, colecţia arheologică a
Universităţii „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia (UAB), informaţie Lect.
univ. dr. M. Gligor.

-

Aghiţoaie, Draşovean 2004.

1

Nepublicat, informaţie Al. Bărbat,
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane (MCDR) Deva.

2

Nepublicat, colecţia Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei
(MNIT), Cluj-Napoca
Nica 1981.
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3

4

carbonizată
(125 x 35cm)
9.

10.
11.

Turdaş–La
Luncă, jud.
Hunedoara
Valea
Sângiorgiului,
jud. Hunedoara
Zorlenţu Mare,
jud. CaraşSeverin

Turdaş

Turdaş
Vinča

IT [x 11]

bătătura
simplă; Ø 2
II2-s-C1 [x3]
II2-s-C2 [x7]
IV2-s-C2
[x1]

-

-

Roska 1941, Taf. LXXVII/11–12,
14–15; nepublicate, MNIT
(Colecţia Zsófia von Torma).

-

IT [x 1]

II2-s-C2

-

-

Menţionat de Andriţoiu 1976, p.
411 dar nepublicat; colecţia MDRC
Deva.

-

IT [x 1]

II2-?

-

-

Zaharia, Cădariu 1979, p. 34, fig. 2.

5

Note
1. Impresiunea textilă a fost interpretată şi publicată ca ţesătură în legătură pânză. În opinia noastră ea reprezintă o structură şnurată.
2. Impresiunea nu este clară, dar probabil este vorba de o structură textilă realizată în tehnică şnurată.
3. Impresiunea pare să fie a unei rogojini cu structură şnurată decât a unei ţesături şnurate.
4. Deşi publicată de descoperitorul ei ca ţesătură în legătură pânză, din imagini reiese că este vorba de resturile unei învelitori de pat realizate în
tehnica şnurată diagonal (Nica 1981, fig. 5). Pentru mai multe detalii, vezi Mazăre 2008, p. 324–326, fig. 9-13.
5. Publicată de F. Zaharia şi S. Cădariu ca ţesătură în legătură pânză. După părerea noastră este vorba despre o impresiune textilă în tehnică
şnurată. Din păcate, imaginea nu este clară, astfel că legătura nu poate fi identificată cu precizie.
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DIN NOU DESPRE LOCUIREA PETREŞTI DE LA RĂCHITA
Cristian Ioan POPA*
Primele antichităţi din hotarul Răchitei (jud. Alba), localitate aflată pe
un afluent al râului Sebeş, au fost semnalate la începutul secolului al XX-lea.
Cel care le-a făcut pentru întâia dată cunoscute a fost W. Lederhilger,
farmacist, dar şi curator al bisericii evanghelice din Sebeş. În urma unei
excursii întreprinse, după spusele sale, cu bicicleta, pe data de 21 septembrie
1910, a explorat şi descris cu numeroase detalii galeriile artificiale numite de
localnici Gaura Bătrânului şi Gaura Jidovului. În acelaşi timp, a semnalat
locuirea Coţofeni de pe Vârful Zăpozii, loc pe care el l-a numit Petrar1, şi
unde, afirma: „erau atâtea cioburi împrăştiate, câte n-am văzut, până atunci, pe un
singur loc”2.
Farmacistul pasionat de arheologie încearcă şi o încadrare cronologică
a aşezării găsite, care, după părerea sa „pătrunde adânc în neolitic”. Cu
siguranţă, aceasta este aşezarea Coţofeni cunoscută mai târziu3, întrucât
Lederhilger a sesizat foarte bine asemănările până la identitate cu
descoperirile de la Sebeş-Râpa Roşie, unde se află o altă importantă aşezare a
comunităţilor Coţofeni, pe care o vizitase şi el, la rându-i, pe urmele
predecesorului său Fr. W. Schuster4.
La doar doi ani după incursiunea amintită, în 1912, Ion Dăncilă şi
Nicolae Danil, ambii din Răchita, vor descoperi, cu ocazia rigolării viei de la
poalele versantului dinspre sat al Zăpozii, în Viile de Jos, două locuinţe
preistorice, cu inventar specific culturii Petreşti5. Despre soarta acestor
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: cristi72popa@yahoo.com.
Toponimele pentru acest punct, folosite de-a lungul timpului, sunt: Petrar, Goruniş, Vârful
Gorunişului, Zăpozi, Vârful Zăpozii. Prin urmare, facem aici o rectificare necesară, prin
excluderea Gorunişului ca un punct diferit pe harta arheologică a Răchitei, aşa cum apare
într-o lucrare de specialitate foarte des citată (RepArhAlba 1995, p. 150, poz. 146/1), în
cadrul căreia a fost interpretat într-un mod greşit dublul toponim pentru acelaşi sit: „Vârful
Zăpozii sau Vârful Gorunişului” (Berciu, Berciu 1949, p. 36). Locuitorii Sebeşelului numesc
locul Gherghelău (Raica 1968, p. 9, 84).
2 Lederhilger 1911, p. 30-31.
3 Roman 1976, p. 28, 46, 84, pl. 2, nr. 288; 36/12-13; 43/7, 10.
4 Lederhilger 1911, p. 32.
5 Raica 1966; Raica 1968, p. 9.
*
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descoperiri nu avem cunoştinţă, dar ele reapar într-un context care se leagă,
prin natura împrejurărilor, de descoperirile amintite mai sus.
Fiind informat, foarte probabil, despre desele apariţii a unor
antichităţi în zonă, judecătorul Karl Haldenwang, colecţionar pasionat6 va
întreprinde noi cercetări de teren la Răchita, în anul 1929, descindere
concretizată prin recuperarea unui lot important de materiale arheologice,
păstrate actualmente în muzeul din Sebeş. Între aceste materiale amintim
câteva unelte litice şi fragmente ceramice. Pe cele din urmă se păstrează încă
unele bileţele sau inscripţionări cu tuş, cu menţiunea: REKITA 19297. O
primă semnalare a colecţiei private a lui Haldewang, alături de cea a
învăţătorului Ion Raica de la şcoala din Răchita, o va face Constantin
Daicoviciu, prilej cu care (re)aminteşte aşezarea de pe Vârful Zăpozii,
prezentată sub toponimul Vârful Gorunişului8. Ce ne atrage atenţia, este
faptul că amestecate printre materialele Coţofeni găsite aici se află şi câteva
fragmente care, după factură, aparţin culturii Petreşti. Acest lucru ne
dovedeşte faptul că Haldenwang a vizitat ambele locuri cu descoperiri
preistorice cunoscute până la el, atât Vârful Zăpozii, cât şi Viile de Jos.
Recuperarea doar a unei mici părţi din colecţia arheologică ţinută de
Haldewang în podul casei sale, în 50-60 de lăzi, alături de inventarul
obiectelor sale9, ne privează de cunoaşterea mai îndeaproape a tuturor
materialelor, printre ele posibil multe descoperite şi la Răchita.
Despre existenţa unor descoperiri preistorice în viile din jos ale satului
(loc neprecizat însă ca toponim) ne relatează şi fraţii Dumitru şi Ion Berciu,
care nu procedează însă la o încadrare culturală a acestora10. De menţionat
faptul că, potrivit altei surse, în Viile de Jos, Ion Berciu găsea în 1941 doar
ceramică romană11.
Acum, întorcându-ne la descoperirile petreştene de la Răchita (jud.
Alba), cele care vor face obiectul în sine al acestei note arheologice, trebuie
spus că, pe lângă cele două locuinţe găsite în anul 191212, nu deţinem
informaţii despre alte descoperiri de acest gen în hotarul localităţii. În anii
6 Pentru biografia şi activitatea sa de arheolog amator, vezi Streitfeld 1973, p. 874-877;
Simina 2002, p. 217-225.
7 Vezi şi Simina 2002, p. 222 (foto).
8 Daicoviciu 1941, p. 310.
9 În condiţiile grele de după război, colecţia fiind lăsată moştenire fiilor săi, s-a reuşit
recuperarea unor loturi mai importante din siturile arheologice de la Petreşti şi Răchita,
intrate în custodia muzeelor din Alba Iulia şi Sebeş; cf. Streitfeld 1973, p. 876; Berciu,
Berciu 1949, p. 36-37 şi nota 17.
10 Berciu, Berciu 1949, p. 36.
11 Drăghiţă 2002, p. 297.
12 Raica 1968, p. 9.
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1957-1958, nou înfiinţatul muzeu din Sebeş va inventaria însă mai multe
materiale arheologice descoperite la Răchita. Printre ele, un mare număr de
vestigii Coţofeni şi un lot mult mai restrâns de descoperiri petreştene,
despre a căror dată şi condiţii de descoperire nu ştim însă absolut nimic, cu
excepţia menţiunilor ce privesc materialele recoltate de către Karl
Haldenwang. Nu excludem ca aceste materiale, în totalitatea lor, sau doar în
parte, să aparţină inventarului locuinţelor dezvelite în anul 1912.
Dintre aceste descoperiri eneolitice de la Răchita, am publicat acum
un deceniu un fragment de statuetă antropomorfă feminină (pl. 1/5) (nr.
inv. 1341/1141), pe care o datam, cu probabilitate, în faza Petreşti B13. La
acel moment, încadrarea şi datarea piesei de plastică am realizat-o doar pe
considerente stilistice şi de factură. Identificarea şi studierea întregului lot de
artefacte de la Răchita păstrat în colecţia muzeului din Sebeş, ne permit
astăzi să aducem un plus de informaţie privitoare la locuirea (acum certă)
petreşteană din vatra satului Răchita.
Împreună cu statueta publicată de noi, muzeul din Sebeş a mai
achiziţionat, cum precizam, alte câteva obiecte eneolitice - selectate de noi
dintre cele foarte multe Coţofeni - artefacte a căror descriere o redăm în
rândurile de mai jos:
1. Partea inferioară a unui pahar (?), de culoare cărămizie, lucrat grosier (pl. 1/6);
2. Proeminenţă de vas, puternic alungită, de culoare neagră la interior şi roşcată la
exterior, lucrată grosier (pl. 1/3);
3. Proeminenţă de vas, puternic alungită, de culoare cărămizie, lucrată grosier (pl.
1/4);
4. Fragment dintr-un suport de vas, de culoare cărămizie, cu suprafeţele bine
netezite. La exterior s-a executat o pictură tricromă, constând dintr-un motiv unghiular
realizat din benzi înguste de linii negre umplute, alternant, cu o angobă alb-gălbuie sau o
culoare roşie-sângerie (nr. inv. 1632/2203) (pl. 1/7);
5. Statuetă antropomorfă din lut, de culoare cafeniu-cenuşie deschis, având partea
inferioară de formă cilindrică, gâtul realizat prin presarea lutului cu degetele, iar partea
superioară modelată sub formă uşor discoidală, de asemenea prin presare. Detaliile feţei
sunt puternic stilizate: două alveole realizate printr-o „ţuguiere” a lutului sugerează redarea
proeminentă a nasului, două incizii, mult mai mici ca dimensiuni, plasate de o parte şi alta a
acestuia, indică ochii statuetei (nr. inv. M. 264/ I 95) (pl. 1/2);
6. Piesă lucrată din gresie fină, de culoare gălbuie, având forma unui ou (pl. 1/1).

Că vestigiile prezentate provin, foarte probabil, dintr-o unică şi
distinctă locuire petreşteană, din zona nordică a vetrei satului Răchita, vine
să o confirme şi menţiunea aflată în registrul de inventar în dreptul
fragmentului ceramic petreştean pictat, unde se specifică locul găsirii sale, în
13

Popa 2001, p. 60-63, fig. 1/1.
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„colţul din dos de pârâul viilor, vizavi de cruce”, înregistrându-se, cu această
ocazie, toponimul „Colţul Viilor”. Prin urmare, putem afirma că între
descoperirile petreştene şi cele Coţofeni din aşezarea de pe Vârful Zăpozii nu
există absolut nicio legătură14, materialele provenite din cele două locuri
învecinate, amestecându-se odată cu intrarea lor în muzeul sebeşan.

Fig. 1. Răchita. Localizarea sitului Petreşti din Viile de Jos (1) şi a sitului Coţofeni de
la Vârful Zăpozii (2)

Dacă în privinţa statuetei antropomorfe deja publicate de noi,
analogiile în mediul petreştean sunt evidente, fapt ce a permis atribuirea sa
unei faze târzii a respectivei culturi, în cazul celei de-a doua statuete
antropomorfe provenite de la Răchita (pl. 1/2) lucrurile stau diferit. Prin
morfologia sa aparte, atipică, cu partea inferioară redusă la un „cilindru”,
lipsită de detalii anatomice, cu excepţia capului, statueta iese din canoanele
specifice plasticii petreştene. În schimb, o bună analogie în privinţa formei,
cu corpul cilindric, chiar şi cu capul înclinat în jos spre dreapta, prezentând
schematizarea detaliilor feţei, asemenea statuetei de la Răchita, avem din
De pildă, în cursul săpăturilor arheologice întreprinse de noi în anul 2000 în situl de la
Vârful Zăpozii, nu au fost descoperite decât materiale Coţofeni (Andriţoiu, Popa 2001, p.
202).
14
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nivelul Precucuteni III al cunoscutei aşezări de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, în
Moldova15. Între cele două piese de plastică există unele asemănări care
merg până la identitate, dar ca un detaliu de reţinut, exemplarul
precucutenian este decorat cu incizii dispuse unghiular sau în ghirlande, în
timp ce statueta de la Răchita nu poartă urme de decor.
Analogia precucuteniană nu credem că mai surprinde, întrucât deja de
câteva decenii Iuliu Paul a remarcat influenţa pe care plastica antropomorfă
Precucuteni a exercitat-o asupra celei petreştene16. Observăm doar faptul că
statueta de la Târpeşti, invocată de noi drept analogie, nu a fost inclusă de
Silvia Marinescu-Bîlcu în repertoriul tipologic specific culturii Precucuteni.
Dacă autoarea citată a evitat, prudent, chiar includerea sa într-un tip anume,
considerând că „piesa este de fapt un mic bulgăre de lut grosolan
modelat”17, statueta descoperită la Răchita credem că susţine ipoteza
existenţei unui tip propriu-zis, prezent, deopotrivă, atât în aria Precucuteni,
cât şi în cea Petreşti. În acest mod, şi pe fondul lipsei altor piese similare,
este dificil de indicat linia pe care s-a realizat influenţa dinspre un mediu
cultural spre altul. În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea faptul că în
Transilvania, nu au fost documentate, încă, materiale caracteristice fazei
Precucuteni III18.
Cât priveşte datarea locuirii Petreşti de la Răchita-Viile de Jos
dispunem deja de câteva elemente care, cu toată sărăcia materialelor
păstrate, ne permit să formulăm câteva concluzii în acest moment al
cercetării. Dacă acum un deceniu plasam statueta cu caracteristici
antropomorfe feminine în faza B a culturii Petreşti - având la îndemână doar
observaţii comparative la nivelul plasticii19 -, astăzi putem discuta şi pe
marginea ceramicii pictate. Chiar dacă avem la dispoziţie un singur fragment
ceramic, utilizarea tricromiei în pictura sa ne situează, de asemenea, în faza
B a culturii Petreşti20. Nu în ultimul rând, trebuie să ţinem cont şi de
posibilităţile de datare relativă pe care ni le oferă şi statueta cu corpul
cilindric, analogia Precucuteni III îndreptându-ne tot spre o fază evoluată a
culturii Petreşti.

15 Marinescu-Bîlcu 1974, p. 99, fig. 81/2 = 87/5; vezi şi Comşa 1995, fig. 80/7. O
modalitate oarecum similară de realizare a trăsăturilor feţei o întâlnim şi în aria culturii
Boian (faza Giuleşti), în cazul unei figurine de la Tangâru (Berciu 1961, p. 408, fig. 190/3;
Comşa 1974, p. 194, fig. 74/10).
16 Paul 1992, p. 100.
17 Marinescu-Bîlcu 1974, p. 99.
18 Ibidem, p. 134-135; Gligor 2009, p. 172.
19 Popa 2001, p. 60-63, fig. 1/1.
20 Paul 1992, p. 93.

95
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Aspectele privitoare la existenţa certă a unei locuiri Petreşti la Răchita,
în viile satului, fiind credem lămurite, ne mai rămâne să plasăm descoperirile
în contextul prezenţei comunităţilor petreştene în zonă, mai precis în
bazinul hidrografic al râului Sebeş. Cea mai apropiată locuire Petreşti este
semnalată relativ aproape, la sud de locul de vărsare a Văii Răchitei în râul
Sebeş, la Izvoru Popii. Situl, aflat pe malul drept al Sebeşului, în hotarul
Săscioriului, a fost despărţit arbitrar, sub două toponime, Izvoru Popii şi
Lunca de din Jos21. În realitate, locuirea - se pare fortificată cu val şi şanţ de
apărare - este una şi aceeaşi, cu observaţia că locuirea eneolitică se
concentrează pe limba de pământ care avansează către cursul de apă al
Sebeşului22. În aval de acest punct, pe malul stâng al râului Sebeş aflăm, la
cca. 3 km în linie dreaptă, aşezarea eponimă a culturii Petreşti, de la Groapa
Galbenă23. Privită în contextul acestor locuiri, aşezarea de la Răchita reflectă
pătrunderea şi stabilirea comunităţilor petreştene şi pe afluenţii râului Sebeş,
la poalele dealurilor de unde încep drumurile de plai înalte.
Further Insight into the Petreşti Site at Răchita
(Abstract)
This paper reopens the somewhat controversial discussion on the Petreşti
discoveries at Răchita (Alba County). D. and I. Berciu tell us of the existence of a number
of prehistoric finds, later on proven to belong to the Petreşti culture, but without placing
them within any cultural framework. Broadly attributed to the Eneolithic period, these
artefacts were found in the village’s lower vineyards, place not specified as toponym,
however.
Alongside the anthropomorphic figurine we published a few years ago (pl. 1/5), the
current line of argumentation is supported by new archaeological material in the museum
of Sebeş that, at least for the time being, sheds light on certain issues regarding the Petreşti
discoveries at Răchita, their findspots included. Thus, another anthropomorphic figurine
and several ceramic fragments, among which a polychrome one that is typical of Petreşti
culture are presented. Of special importance is the new anthropomorphic figurine (pl. 1/2),
21 RepArhAlba 1995, p. 171-172, poz. 164/1-2. În cazul sitului din Lunca de din jos (cercetare
de teren M. Blăjan, I. Dreghiciu, 1980), s-au confundat punctele cardinale nord-sud de
localizare.
22 Repetatele cercetări de teren ale lui Ovidiu Ghenescu din ultimii cinci ani au permis
nuanţarea atribuirilor de ordin cultural-cronologic din interiorul sitului: cultura Petreşti,
cultura Coţofeni, Bronzul timpuriu, Wietenberg.
23 Pentru descoperirile aparţinând culturii Petreşti, a se vedea Schuster 1865; Schuster 18661867; Schroller 1933, p. 76, Taf. 21/10-12; 22/8; Berciu, Berciu 1946, p. 27-28, 53-60, 63,
fig. 44/2, 5; 45-47; Lazarovici, Kalmar 1982, pl. IV; Paul 1992, p. 8, 19, 30, 108-109, 142143, pl. XXIIa/1; XXVIa/3; XLII/5-7; LI/13; Simina 2001, p. 126, 129; Gligor 2008, p.
293-294; Bâscă 2009, p. 333–335 (desene).
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a new Petreşti type showing very good analogies with the Precucuteni III plastic art of
Târpeşti (Moldova). The new material confirms the dating of the Petreşti site at Răchita to
the B phase.
The source of this material is not certain, the only thing we can be sure of is that
they were found at the site situated in the vineyard area of the village. There is information
that in the year 1912 two Petreşti dwellings were discovered at Petreşti and the material
presented was certainly part of their inventory. This hypothesis is supported by the
existence of two anthropomorphic figurines which suggests that their finders may have
somehow selected the material. At the same time, this paper provides a brief account of the
prehistoric archeological artefacts of the village of Răchita studied in the course of time.
Explanation of figures
Fig. 1. Răchita. Location of the Petreşti site at Viile de Jos (1) and of the Coţofeni site at
Vârful Zăpozii (2).
Pl. 1. Ceramics (3-4, 6-7), anthropomorphic plastic art (2, 5) and a stone artefact (1) of
the Petreşti settlement at Răchita-Viile de Jos.
Pl. 2. Anthropomorphic plastic art (1) and fragment of polychrome hollow pedestal
vessels (2) belonging to the Petreşti settlement at Răchita-Viile de Jos.
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Pl. 1. Ceramică (3-4, 6-7), plastică antropomorfă (2, 5) şi artefact din piatră (1)
aparţinând culturii din aşezarea Petreşti de la Răchita-Viile de Jos
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1

2
Pl. 2. Plastică antropomorfă (1) şi fragment de vas-suport pictat policrom (2)
aparţinând culturii din aşezarea Petreşti de la Răchita-Viile de Jos
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UN COMPLEX CU DEPUNERE RITUALĂ APARŢINÂND
CULTURII TISZAPOLGÁR DESCOPERIT LA
LEŞMIR-DEALUL LUI KUHN / KUHNHÉGY
Elena Beatrice CIUTĂ*
Ioan BEJINARIU**
Introducere
Obiectul studiului de faţă îl reprezintă analiza arheobotanică1 a unor
macroresturi vegetale recuperate dintr-un complex ritual aparţinând culturii
Tiszapolgár descoperit cu ocazia săpăturilor de salvare efectuate în situl
arheologic de la Leşmir-Dealul lui Kuhn / Kuhnhégy.
Cultura Tiszapolgár se încadrează perioadei eneoliticului dezvoltat,
integrată fiind între culturile cu ceramică nepictată ale acestei perioade.
Despre comunităţile acestei culturi, informaţiile culese de arheologi au
relevat faptul că practicau o metalurgie a cuprului, îndeosebi pentru topoare
şi diferite unelte. Realizau o ceramică caracterizată prin forme zvelte cu
motive decorative incizate şi proeminenţe, caracteristice fiind vasele înalte
cu picior şi multe orificii2.
Informaţiile legate de viaţa socială şi credinţele comunităţilor
Tiszapolgár sunt relativ sărace. Datele arheologice privind această civilizaţie
sunt lacunare, iar interpretarea contextelor arheologice este întotdeauna una
generală, lipsind de cele mai mult ori, integrarea artefactelor şi a
descoperirilor într-un context social de către autorii descoperirilor3.
Localizarea sitului arheologic
Localitatea Leşmir (com. Marca) se află la limita vestică a teritoriului
administrativ al judeţului Sălaj, pe valea Barcăului. Dealul lui Kuhn/Kuhnhégy4
1

Articol apărut în cadrul proiectului PN2/R.U./63.2010.
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: beatrice.ciuta@uab.ro.
** Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; e-mail: bion_1867@yahoo.com.
2 Dîmboviţa 2001, p. 166-167.
3 Iercoşan 2002; Diaconescu 2009.
4 În majoritatea lucrărilor care fac referire la descoperiri arheologice din acest punct, în mod
eronat, dealul menţionat este amplasat în localitatea Şumal şi nu Leşmir. Dealul lui Kuhn se
află la ieşirea din localitatea Leşmir, către Şumal (ambele fac parte din com. Marca), pe
partea dreaptă a drumului comunal care leagă cele două sate.

*
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este un promontoriu cu pante abrupte pe trei laturi, ce se dezvoltă organic
spre vest, din culmea deluroasă care separă bazinul superior de cel mijlociu
al Barcăului. Dealul este destul de avansat în lunca largă de pe acest sector al
râului, şi oferă o bună vizibilitate asupra unei largi zone, până spre
trecătoarea croită de acest râu în zona satului Marca.
În colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău au intrat în
anul 1979 fragmente ceramice Tiszapolgár şi din alte epoci, pentru care se
menţionează ca loc de provenienţă Dealul lui Kuhn5. În vara anului 2010
OMV-PETROM, solicita descărcarea de sarcină arheologică6 a unui
perimetru aflat pe culmea dealului, unde urma să amplaseze trei sonde
pentru exploatarea sursei de ţiţei din zonă.
Descrierea contextelor arheologice
În suprafaţa investigată au fost surprinse dovezi ale locuirii umane din
trei epoci. Cel mai vechi nivel de locuire, şi cel mai puţin afectat de lucrările
de amenajare efectuate de beneficiar, aparţine culturii Tiszapolgár7 (fig. 1).
O serie de complexe au fost surprinse în acest nivel, precum resturile unor
construcţii şi câteva gropi. Este important de menţionat că din complexele
şi nivelul de locuire aferent acestei culturi arheologice provine nu doar o
cantitate importantă de ceramică fragmentară sau întregibilă, ci şi un număr
impresionant de piese finite sau în curs de prelucrare din corn. Stratigrafic
urmează un alt nivel, sesizat mai bine în zona nord-vestică a suprafeţei
cercetate, care se delimitează foarte bine prin aspectul diferit al pământului.
Acestui nivel îi aparţine un complex, parţial cercetat (probabil o construcţie)
şi câteva gropi de stâlp dispuse în jurul acestuia. Din acest complex şi din
nivelul de cultură aferent acestuia provin câteva fragmente ceramice cu
decor tipic culturii Bodrogkeresztúr. Cele mai recente urme de locuire
umană ale suprafeţei cercetate din situl de pe Dealul lui Kuhn se leagă de
prezenţa unei comunităţi aparţinând culturii Coţofeni. Această ultimă
comunitate a fortificat extremitatea vestică a dealului, printr-un şanţ şi
palisada aferentă acestuia.
Complexul arheologic din care provin seminţele analizate de noi a fost
descoperit în prima unitate de săpătură (S1/2010) cercetată în toamna anului
2010. Este vorba despre o groapă (Cpx. 3) puţin adâncă, de formă oval5

Materiale inedite în colecţia MJIA Zalău, nr. inv. C.C. 19/1979.
Cercetarea arheologică preventivă s-a desfăşurat în două etape, la sfârşitul anului 2010,
respectiv în lunile martie-aprilie 2011.
7 În cea mai recentă monografie dedicată monumentelor culturii Tiszapolgár din România,
autorul (Dragoş Diaconescu) pe baza analizei materialelor existente în colecţia muzeului din
Zalău, plasa locuirea din această aşezare în fazele A şi B de evoluţie a culturii Tiszapolgár
(Diaconescu 2009, p. 121, nr. 171).
6
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alungită (fig. 2-3). În aceasta a fost depusă o lespede plată, confecţionată din
micaşist, utilizată drept râşniţă. Sub lespedea de micaşist se afla o anumită
cantitate de cereale într-o stare foarte bună de conservare, precum şi câteva
fragmente ceramice Tiszapolgár. Dimensiunile şi forma iniţială a
complexului în care au apărut seminţele sunt imposibil de precizat. Aceasta
se datorează nu doar intervenţiei neautorizate a beneficiarului care a
compromis, în parte, contextul arheologic, ci şi faptului că suprafaţa din
zona complexului Cpx. 3 a fost amenajată şi pe parcursul ultimei etape de
locuire a sitului de pe Dealul lui Kuhn. Aici a fost ridicat valul şi palisada
aferentă şanţului defensiv, prin care comunitatea Coţofeni a separat botul
dealului de restul promontoriului. Se pare că palisada a fost chiar refăcută pe
acelaşi traseu după o primă incendiere, aşa cum sugerează situaţia
stratigrafică surprinsă în acest sector al suprafeţei cercetate.
Determinarea macroresturilor vegetale
Din Cpx. 3 a fost recuperată o cantitate de 70 grame de seminţe
carbonizate care, pe baza caracteristicilor morfologiei externe şi interne a
individului/speciei, au relevant apartenenţa la specia de grâu emmer, Triticum
dicoccum (fig. 4-5). Căutând analogii cu descoperiri de macroresturi vegetale
pe alte situri aparţinând acestei culturi din ţara noastră şi din străinătate, am
constatat că rezultatele sunt extrem de sărace. Astfel, macroresturi vegetale
aparţinând acestei culturi au mai fost descoperite doar la Uivar-Gomilă
pentru întreg teritoriul României, iar în afara ţării la Čičarovce, în Slovacia8.
Această penurie se datorează bineînţeles şi lipsei de interes în
prelevarea probelor de sol din contextele arheologice închise, pentru analize
arheobotanice (ne referim la teritoriul ţării noastre!), cât probabil şi situaţiei
contextelor arheologice9 din teren la momentul descoperirii. Cercetătorul
Dragoş Diaconescu a abordat şi prezentat situaţia gropilor cu caracter ritual
pentru teritoriul României până la momentul apariţiei lucrării sale10. Din cele
prezentate rezultă că nu există nicio situaţie certă de descoperire de gropi cu
caracter ritual aparţinând culturii Tizsapolgár. Contextul în care au apărut
macroresturile vegetale analizate de noi, respectiv sub o lespede plată
împreună cu fragmentele ceramice ar putea indica o eventuală depunere cu
caracter ritual, ipoteză pe care o susţinem. Excludem posibilitatea atribuirii
unei gropi cu utilitate menajeră a acestei descoperiri.
Specia de Trititcum dicoccum descoperită în situl de la Leşmir, se
regăseşte şi în cadrul sitului de la Uivar-Gomilă, cât şi în situl de la Čičarovce,
8

Diaconescu 2009, p. 157.
Ibidem.
10 Ibidem.
9
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Slovacia. Astfel, la Čičarovce au fost relevate specii precum Triticum
monococcum, Triticum dicoccum şi Linum usitatissimum. Lista speciilor descoperite
în situl de la Uivar-Gomilă este mai vastă. Aceasta se datorează, bineînţeles,
şi strategiei complexe de abordare şi prelevare din situl arheologic. Pe lângă
speciile enumerate anterior se regăsesc şi alte graminee cultivate încă din
perioada neoliticului dezvoltat, Hordeum vulgare, Triticum aestivum etc. Dintre
leguminoase se regăsesc Lens culinaris şi Pisum sativum, iar dintre fructe
regăsim Cornus mas, Corylus avelana şi Prunus spinosa. Lista este completată de
prezenţa speciilor rudero-segetale11.
Discuţii şi concluzii
Depunerile cu caracter ritual erau frecvente încă din perioada de
debut a neoliticului. Dovezi legate de râşnitul cultic datează din vremea
procesului de neolitizare, de la orizontul culturii Lepenski Vir12. Aceste
depuneri se perpetuează şi în perioadele ulterioare, devenind chiar mai
bogate şi mai complexe în ritualul de depunere, pe măsură ce comunităţile
evoluau ca tehnologie şi cunoştiinţe. În economia comunităţilor preistorice,
o condiţie esenţială supravieţuirii era recolta abundentă, de aici conotaţiile
mistice atribuite acestor contexte speciale. Râşnitul, măcinatul (broient de
grain), a fost practicat adesea cu rol cultic. J. Makkay aminteşte o serie de
contexte în care apar râşniţe: în construcţii, sanctuare, gropi rituale. Ca
analogie, amintim şi noi, modelul de sanctuar de la Popudnia (Serbia) în care
se află o reprezentare plastică a unei femei în genunchi care râşneşte, iar în
spate se aflau trei vase de provizii13. La Pianu de Jos (jud. Alba) a fost
descoperit un sanctuar, în care se afla o râşniţă atribuită, de către
descoperitori, râşnitului cultic14. Pentru transformarea cerealelor în făină
necesară obţinerii pâinii, vitală traiului zilnic, era nevoie de o râşniţă.
Prelucrarea primitivă a seminţelor de cereale în scopul obţinerii făinii se
realiza prin frecarea de o piatră plată în formă de farfurie cu ajutorul unei
alte pietre (râşniţa, zdrobitorul). Era necesar ca pietrele utilizate în procesul
de măcinare să fie foarte dure, pentru a se evita ca sfărâmăturile lor să se
amestece cu făina15. Pe de altă parte însă, materia din care era confecţionată
râşniţa propriu-zisă, trebuia să prezinte şi o altă calitate indispensabilă,
respectiv o anumită porozitate, asperitate, care să poată face posibilă
măcinarea.
11

Diaconescu 2009, p. 158-159.
Lazarovici 1991, p. 17.
13 Makkay, Hegedus 1987, p. 13-14.
14 Paul 1965, p. 5-18; Aldea 1974, p. 40-47.
15 Childe 1967, p. 70.
12
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Prin urmare, depunerile rituale cu diversele conotaţii legate de râşnitul
cultic, vor urma întotdeauna un tipar/şablon, respectiv seminţele împreună
râşniţa/lespedea utilizată în procesul de măcinare. În urma analizării
informaţiilor existente în literatura de specialiate referitoare la depunerile cu
caracter ritual, încadrăm complexul 3 descoperit la Leşmir-Kuhnhégy în
categoria gropilor cu depunere rituală.
A Ritual Pit Filling of the Tiszapolgár Culture Discovered at Leşmir-Kuhnhégy
(Abstract)
This study examines the discovery of a ritual complex during the archaeological
rescue excavation at Leşmir–Kuhnhégy (Sălaj County). The article focuses on the archaeobotanical analyses of charred seeds discovered within the ritual complex named Cpx3.
From this archaeological complex were recovered 70 grams of carbonised seeds assigned to
Triticum dicoccum grain species. Together with the carbonised seeds, in the same complex
Cpx3, it was discovered a stone slab with grinder functionality. On the base of gained
information we launched the hypothesis that Cpx 3 had the functionality of a ritual pit
filling.
Explanation of figures
Fig. 1. General plan of archaeological complexes revealed.
Fig. 2. Complex 3 with charred seeds.
Fig. 3. Charred seeds in situ.
Fig. 4. Cariopsis of Triticum dicoccum (detail).
Fig. 5. Foreground with Triticum dicoccum seeds pericarp (microscopic view).
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Fig. 1. Plan de ansamblu al complexelor arheologice relevate
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Fig. 2. Complexul 3, unde au fost descoperite seminţele carbonizate

Fig. 3. Seminţele carbonizate in situ
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Fig. 4. Cariopsele de Triticum dicoccum identificate (detaliu)

Fig. 5. Prim-plan cu pericapul seminţei de Triticum diccocum (imagine la microscop)

108
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

REPREZENTĂRI DIN LUT ALE PICIORULUI UMAN ÎN
CADRUL CULTURII ŽUTO-BRDO-GÂRLA MARE
Marin Iulian NEAGOE*
Cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare reprezintă una dintre realităţile
arheologice „exotice” din peisajul cultural al epocii bronzului de pe
continentul european1, atât din punct de vedere al caracteristicilor esteticostilistice ale recipientelor ceramice, cât şi datorită prezenţei oarecum
exagerate, în comparaţie cu majoritatea culturilor contemporane, a
reprezentărilor antropomorfe şi zoomorfe realizate din lut ars.
Reprezentările plastice descoperite în arealul acestei culturi au
constituit obiectul unor dezbateri interesante în literatura de specialitate2
care au avut drept scop interpretarea şi explicarea aspectelor legate de
funcţionalitatea şi valorile simbolice ale acestor piese.
Nu este mai puţin adevărat faptul că, deşi au fost exprimate o serie de
ipoteze legate de originea acestor reprezentări, semnificaţiile şi importanţa
lor pentru membrii comunităţilor epocii bronzului, indiferent de zona
geografică sau mediile culturale în care asemenea piese au fost documentate,
putem identifica cu greutate acele elemente care ne-ar putea permite să
fundamentăm adevăratele dimensiuni şi valenţe cultural-simbolice ale
acestui tip de artefacte.
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin deţine
un lot valoros de obiecte aparţinând culturii Žuto-Brdo – Gârla Mare, care
provin fie din descoperiri întâmplătoare, fie din cercetări arheologice, făcute
de-a lungul timpului, într-o serie de necropole şi aşezări aparţinând acestei
culturi, identificate în valea Dunării mehedinţene.
Cea mai reprezentativă zonă cu descoperiri Žuto-Brdo – Gârla Mare
din întreaga sa arie de răspândire este, cu siguranţă, Ostrovul Mare, unde au

* Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta-Turnu Severin; e-mail: marian_neagoe2000@yahoo.com.
1
2

Şandor-Chicideanu 2003.
Ibidem, p. 110-112.
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fost identificate două necropole (km. fluvial 8623 şi 8704) şi două puncte cu
urme de locuire (km. fluvial 8615 şi 8656).
Cercetările arheologice din Ostrovul Mare au debutat în toamna
anului 1936, când Al. Bărcăcilă împreună cu D. V. Rosseti sondau7 dunele
de nisip din lunca Dunării, punctul Bivolării, km. fluvial 870, în speranţa
identificării unor morminte de incineraţie.
Din inventarul funerar al mormintelor aparţinând culturii Žuto-Brdo Gârla Mare identificate la Ostrovul Mare-Bivolării provin şi două
reprezentări ale piciorului uman, realizate din lut. Întrucât materialele
descoperite nu au fost publicate decât sumar, iar notele de şantier ale lui Al.
Bărcăcilă nu se mai păstrează, este aproape imposibil să stabilim cu
certitudine din inventarul căror morminte au făcut parte cele două piese.
D. Berciu este cel care publică pentru prima dată materialele rezultate
din cercetările de la Ostrovul Mare-Bivolării, deci şi cele două picioruşe din
lut despre care afirma că reprezintă capete de pasăre „cu ochii foarte plastic
redaţi (bulbucaţi)”8.
Într-un catalog al Muzeului Arheologic din Turnu Severin, D. Berciu
reconsidera una dintre aceste piese, precizând că reprezintă un picior uman
din lut, perforat în partea superioară „pentru a fi purtat drept amulet”9. În
acelaşi material se indica şi numărul de inventar al obiectului (I 47), din
colecţia Preistorie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, însă, în registrele
actuale, la poziţia respectivă, figurează acum un fragment ceramic descoperit
în Ostrovul Şimian. Discutând cu domnul dr. Gabriel Crăciunescu,
gestionarul obiectelor din colecţia Preistorie, am fost informat10 că, din
1977, s-a început alcătuirea altor registre de inventar, iar în locul pieselor ce
nu au mai fost găsite în depozit au fost introduse altele. Aşa se explică de ce,
în cazul poziţiei I 47 din inventar, figurează acum un fragment ceramic în
locul picioruşului din lut descoperit într-unul din mormintele necropolei de
la Ostrovul Mare-Bivolării. Este greu de imaginat cum a dispărut această
Crăciunescu 2006a, p. 143.
Berciu 1933, p. 78 şi nota 33; Crăciunescu 2008, p. 30.
5 Crăciunescu, Para 2007, p. 62-66.
6 Crăciunescu 1980, p. 43-58.
7 Metoda utilizată de Al. Bărcăcilă şi D. V. Rosseti pentru identificarea mormintelor de
incineraţie a constat în controlul cu ajutorul unor ţepuşe din fier în nisipul dunelor după
care urma efectuarea de mici casete direct pe gropile mormintelor şi recuperarea
inventarului funerar.
8 Berciu 1939, p. 119, fig. 160/9; 163/5.
9 Berciu 1953, p. 598.
10 Mulţumim domnului dr. Gabriel Crăciunescu pentru informaţiile legate de
reinventarierea obiectelor din colecţia Preistorie.
3
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piesă şi, mai mult decât atât, este regretabil că astăzi dispunem doar de o
singură imagine11 a acesteia care nu ne ajută prea mult în privinţa
determinării caracteristicilor stilistice.
Cel de-al doilea picior uman descoperit la Ostrovul Mare-Bivolării, se
mai păstrează în colecţia Preistorie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.
Acesta este confecţionat din lut, are înălţimea de 4,8 cm şi lungimea tălpii de
3,7 cm. După cum aminteam, această piesă a fost interpretată12 ca fiind o
protomă, reprezentând capul şi gâtul unei păsări de baltă, probabil raţă, însă
la o analiză13 atentă am constatat că nu poate fi vorba de o reprezentare
ornitomorfă ci, mai degrabă, un fragment dintr-o reprezentre antropomorfă.
Obiectul păstrat fragmentar are talpa arcuită, degetele sugerate prin mici
incizii, dispuse vertical, iar gleznele prin mici proeminenţe conice, dispuse
de-o parte şi de alta a tălpii, marcate de trei cercuri concentrice din care
pleacă mici raze. Deasupra cercurilor cu raze sunt prezente două V-uri
realizate prin împunsături succesive.
Piesa mai prezintă şi alte elemente decorative, respectiv în partea din
faţă, în zona tibiei, un „V”, cu vârful în sus, din care pornesc două linii
arcuite, iar ceva mai sus, aproximativ în zona genunchiului, două spirale
simple despărţite de o linie verticală care coboară până între cele două linii
arcuite. De asemenea, pe partea din spate sunt vizibile mici crestături
dispuse orizontal. Toate motivele decorative au fost imprimate sau incizate
şi incrustate cu pastă albă.
În luna septembrie a anului 2009, domnul dr. Gabriel Crăciunescu
împreună cu colegii Cristian Dumitru Manea şi Eugen Văcuţă au efectuat o
cercetare de suprafaţă în teritoriul comunei Gârla Mare, judeţul Mehedinţi,
punctul La nisipuri, prilej cu care au descoperit două morminte de incineraţie
aparţinând culturii Žuto-Brdo - Gârla Mare. În acest punct au mai fost
descoperite resturi ale unor morminte de incineraţie cu ocazia cercetărilor
de salvare efectuate în anul 200414, iar în 2005 alte patru urne funerare, tot
Berciu 1939, p. 126, fig. 160/9.
Ibidem, p. 119, fig. 163/5; Berciu 1953, p. 598; Crăciunescu 2007, p. 34 (cu indicarea
eronată a trimiterii bibliografice, Berciu 1953, pl. XXX/3, unde este ilustrată o altă piesă).
13 Ideea reanalizării obiectului în cauză mi-a fost sugerată de regretatul coleg dr. Emil
Moldovan după o discuţie purtată în legătură cu câteva piese incluse în catalogul expoziţiei
„Sfârşitul epocii bronzului în sud-vestul României. Cultura Gârla Mare”, al cărei vernisaj a avut loc
în data de 07 iunie 2007 la Sibiu. Ulterior expoziţia a fost itinerată în alte oraşe din ţara între
care şi Timişoara unde, colegul dr. Emil Moldovan, a avut ocazia să vadă această piesă în
realitate şi să-şi întărească convingerea că reprezintă, într-adevăr, un picior uman. Subscriu
şi eu acestei idei după ce am analizat respectivă piesă, cu atât mai mult cu cât, ulterior, am
avut posibilitatea să constat prezenţa unor piese similare în diverse descoperiri din mediul
culturii Žuto-Brdo – Gârla Mare.
14 Bărbulescu, Chiţa 2005, p. 109-116.
11
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cu prilejul unor cercetări de suprafaţă efectuate de regretatul coleg
Constantin Para şi Mihai Drăgan15, vase păstrate încă în laboratorul
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în vederea restaurării.
Cercetările în acest sit au fost reluate în vara anului 2010 de un
colectiv condus de domnul dr. Gabriel Crăciunescu şi au avut ca rezultat
identificarea unui număr cinci morminte de incineraţie16, aparţinând culturii
Žuto-Brdo - Gârla Mare.
Din cele două morminte descoperite în 2009, doar M2 prezintă,
pentru subiectul materialului de faţă, un interes deosebit întrucât din
inventarul funerar a făcut parte şi un mic obiect de lut modelat în forma
unui picior uman17. Piesa are o înălţime de 1,5 cm, lungimea tălpii de 1,3 cm
şi o lăţime a acesteia în partea din faţă de 0,8 cm. Talpa este arcuită, călcâiul
fiind ascuţit şi gleznele reprezentate prin două proeminenţe conice. Decorul
constă în linii realizate din împunsături succesive dispuse orizontal, pe
partea din faţă a labei picorului, iar gleznele sunt delimitate de câte un cerc
realizat prin imprimare. Partea superioară a piesei este de formă circulară,
uşor concavă, marginea acesteia fiind prevăzută cu mici incizii oblice care
dau impresia unui şnur. Analizând această piesă18, am observat prezenţă unei
perforaţii în partea superioară, dispusă oblic, cu diametrul de 0,2 cm, aspect
ce a scăpat iniţial colegilor care au descoperit mormântul deoarece era
astupată cu pământ. Acest element ilustrează foarte clar faptul că piesa a
servit drept pandantiv, fiind purtată probabil în timpul vieţii de individul ale
cărui resturi incinerate19 au fost descoperite în groapa acestui mormânt,
amplasate la câţiva centimetri de restul vaselor ce alcătuiau inventarul
funerar. Presupunerea este întărită şi de poziţia respectivei piese care a fost
depusă împreună cu oasele incinerate ale defunctului, situaţie similară
podoabelor din bronz.
Este interesant totuşi că, în momentul incinerării, defunctul nu a avut
asupra sa obiectul întrucât acesta nu prezintă urme de ardere secundară care
Mulţumesc domnului Mihai Drăgan pentru informaţiile referitoare la condiţiile în care au
fost descoperite cele patru urne funerare.
16 Materialele descoperite sunt în curs de publicare, însă ţin să mulţumesc domnului dr.
Gabriel Crăciunescu, cât şi colegilor Oana Minodora Neagoe şi Mihai Stîngă, membri în
colectivul de cercetare, pentru informaţiile privind rezultatele acestor cercetări.
17 În urma discuţiilor purtate cu domnul dr. Gabriel Căciunescu am constatat că domnia sa
consideră piesa în cauză reprezentarea unui cap de pasăre, interpretare valabilă şi pentru
piesa descoperită la Ostrovul Mare (Crăciunescu 2007, p. 34).
18 Mulţumesc domnului dr. Gabriel Crăciunescu pentru acordul dat în vederea analizării şi
folosirii imaginilor respectivei piese.
19 Informaţie primită de la domnul dr. Gabriel Crăciunescu care a precizat şi faptul că,
materialul osteologic urmează a fi trimis spre analiză la Institutul de Antropologie „Francisc
I. Rainer”.
15
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ar fi trebuit să fie evidente, din moment ce, în unele cazuri, temperatura
rugurilor putea atinge valori destul de ridicate, depăşind chiar 1000ºC20. În
acest sens, sunt tentat să consider depunerea piesei în groapa mormântului,
ulterior incinerării, pur şi simplu, pentru a fi ferită de o eventuală distrugere.
Admiţând deliberarea gestului, nu pot să nu mă întreb dacă această
reprezentare nu avea cumva o încărcătură simbolică aparte, prezenţa ei în
groapa mormântului fiind poate cerută de credinţa că acest gen de obiecte
aveau un rol apotropaic în viaţa de zi cu zi, dar puteau oferi protecţie
defuncţilor şi în timpul marii treceri către lumea de dincolo21. Apariţia unor
obiecte de acest gen, aparent minuscule şi nesemnificative, între obiectele de
inventar funerar, ilustrează încă o dată grija manifestată faţă de cei
decedaţi22, dar şi respectarea anumitor elemente de ritual mai mult decât
obligatorii şi în virtutea cărora se asigura succesul călătoriei pe care sufletul
celui decedat urma să o întreprindă. Acest aspect este susţinut de prezenţa
figurinelor antropomorfe în inventarul unora dintre mormintele de
incineraţie aparţinînd culturii Žuto-Brdo – Gârla Mare, dar şi de anumite
practici rituale, cum ar fi, de exemplu, depunerea resturilor de incineraţie în
urne sau în gropile mormintelor, protejate fie de fragmente ceramice, fie de
vase din lut. Astfel erau respectate anumite convingeri spirituale care
asigurau renaşterea defunctului într-un corp nou, reprezentat de vasul care îi
adăpostea resturile vechiului corp, moment care marca punctul culminant al
ciclului existenţial început prin arderea trupului pentru purificarea sufletului,
călătoria acestuia spre lumea de dincolo şi întoarcerea sau învierea din morţi.
Evident, se poate lua în calcul şi posibilitatea ca, printr-o întâmplare,
membrii familiei defunctului să fi omis depunerea acestei piese înainte de
momentul incinerării însă, pare foarte puţin probabil că aşa s-au petrecut
lucrurile, din moment ce, în prezent, sunt documentate patru morminte
atribuite culturii Žuto Brdo - Gârla Mare, din care au fost recuperate piese
similare, iar cel puţin trei dintre acestea este sigur că nu au fost arse
secundar. Evident, dacă ne raportăm la numărul impresionant de morminte
cunoscute până în prezent în aria acestei culturi totalul mormintelor care au
conţinut reprezentări în lut ale piciorului uman reprezintă un procent infim,
însă nu cred că are vreo relevanţă această statistică cum, de altfel, nu are
relevanţă nici observaţia că în anumite morminte apar figurine
antropomorfe, iar în altele nu. Deocamdată sunt insuficiente datele de
natură antropologică prin intermediul cărora s-ar putea determina vârstă sau
sexul defuncţilor, informaţii extrem de preţioase pentru precizarea
Motzoi-Chicideanu 2009, p. 25 şi nota 91.
Sørensen, Rebay 2007, p. 3.
22 Sørensen, Rebay 2008, p. 49-74.
20
21

113
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

caracteristicilor mormintelor de incineraţie raportat, bineînţeles, şi la
inventarul funerar conţinut.
Arderea secundară a unora dintre piesele de inventar funerar este un
fenomen ilustrat în primul rând de obiectele de podoabă din bronz23,
descoperite în unele morminte, majoritatea prezentând deformări sau urme
evidente de ardere, dovezi clare care indică prezenţa obiectelor respective pe
trupul defuncţilor, în timpul incinerării. O altă dovadă, în acest sens, este şi
prezenţa urmelor de oxid pe resturile incinerate, rezultat al contactului
dintre piesele de bronz şi oase la temperaturi înalte.
Urme de ardere secundară, mai mult sau mai puţin evidente, au fost
sesizate şi pentru alte tipuri de piese care au făcut parte din inventare
funerare, ceea ce denotă amplasarea lor aproape de rug, în timpul incinerării,
după care au fost depuse în groapă. Amintim în acest sens cazurile unor
vase, dar şi statuete antropomorfe din necropolele de la Balta Verde24,
Cârna-Grindul Tomii 25, Gruia26, Cârna-Ostrovogania27.
Mormântul nr. 46 din necropola de la Cârna-Ostrovogania, considerat
mormânt dublu28, ne interesează cu atât mai mult cu cât din inventarul
acestuia a făcut parte şi un mic picioruş din lut modelat şi decorat într-o
manieră asemănătoare cu cel din M2/2009 de la Gârla Mare, în sensul că,
talpa este arcuită, iar partea superioară uşor conică. Este decorat cu şiruri de
împunsături pe partea anterioară a labei piciorului, şi spirale în zona
gleznelor. Decorul a fost incrustat cu pastă albă, ale cărei urme sunt vizibile
ca şi în cazul celorlalte piese aduse în discuţie. Există însă şi câteva diferenţe
stilistice care, în opinia mea, nu sunt semnificative din punct de vedere al
funcţionalităţii acestui obiect. În primul rând, picioruşul din lut de la
Ostrovogania prezintă o perforaţie aproape verticală29, situată în spatele

Berciu, Comşa 1956, p. 306-307; Dumitrescu 1957, p. 198.
Berciu, Comşa 1956, p. 251-489.
25 Dumitrescu 1957, p. 197, p. 198; Dumitrescu 1961, p. 27-108, p. 246, 249-252, 254.
26 Crăciunescu 2006b, p. 67-78.
27 Motzoi-Chicideanu 2009, p. 26.
28 Ibidem, p. 24.
29 M. Şandor-Chicideanu consideră această perforaţie mai degrabă un element prin
intermediul căruia piesa era ataşată unor figurine antropomorfe (Chicideanu 2006, p. 111),
cu ajutorul unor sfori, principalul argument fiind acela că, dacă piesa urma să fie atârnată,
eventual la gât, utilizând un fir textil, ea ar fi trebuit sa fie perforată orizontal în partea
superioară. În opinia mea, o mică încercare de arheologie experimentală, ar fi edificat-o pe
autoare dacă piesa în cauză se preta la a fi atârnată la gât şi astfel ideea nu ar mai fi fost doar
de presupus, ci ar fi devenit certitudine, nemaifiind nevoie să aşteptăm descoperirea „unui
pandantiv de acest fel în asociere cu o statuetă antropomorfă” (ibidem, p. 111) pentru a ne edifica
asupra funcţionalităţii acestui obiect. Pentru a completa imaginea, dar şi imaginaţia autoarei
23
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gleznelor, ce străbate piesa din partea superioară, până la călcâi. De
asemenea, arcuirea tălpii nu este la fel de pronunţată, cu excepţia părţii din
faţă, iar unghiul format în zona călcâiului are o deschidere mai mare decât în
cazul pieselor de la Gârla Mare-La nisipuri şi Ostrovul Mare-Bivolării.
Din punct de vedere al contextului arheologic în care a fost descoperit
obiectul, există un element care merită discutat şi anume poziţia acestuia în
groapa mormântului. În monografia dedicată culturii Žuto Brdo - Gârla
Mare30 nu regăsim o descriere detaliată a M46 de la Cârna-Ostrovogania, din
inventarul căruia provine piesa în cauză, însă, din desenul plan al acestui
mormânt31 putem observa că poziţia acesteia nu este indicată, fiind posibil
să fi fost depusă în urnă, alături de oasele incinerate ale defunctului32.
Asupra semnificaţiilor acestui tip de reprezentări se pot face multe
aprecieri, însă este extrem de important ca pe baza informaţiilor oferite de
contextul arheologic în care apar astfel de obiecte, coroborat cu cele de
natură tipologică şi stilistică, să se poată creiona caracterul funcţional şi,
eventual, simbolismul acestor artefacte.
Momentan, există foarte puţine certitudini în legătură cu prezenţa
figurinelor antropomorfe în mediul unor manifestări culturale din epoca
bronzului. Ceea ce putem spune cu siguranţă este că aceste reprezentări au
fost documentate, cel puţin pentru cultura Žuto Brdo - Gârla Mare, atât în
morminte, cât şi în cadrul aşezărilor. Procentul mai mic al descoperirilor din
aşezări nu este relevant deoarece, până în prezent, au fost cercetate puţine
locuinţe aparţinând acestei culturi. M. Şandor-Chicideanu şi I. Chicideanu
apreciau, într-un studiu referitor la statuetele antropomorfe Žuto Brdo Gârla Mare33, că din totalul pieselor cunoscute la acea dată (172), 50% (86
de piese) au fost descoperite în morminte, şi numai 20,34% (35 piese) în
aşezări. Pentru 51 de piese reprezentând 29,66%, nu se cunoaşte contextul
descoperirii. Chiar şi aşa, nu pot să nu observ că, din cele 35 de piese
descoperite în aşezări, 12 figurine antropomorfe întregi sau fragmentare au
fost recuperate dintr-o singură locuinţă de la Ostrovul Mare34. O situaţie
similară am constatat şi în cazul aşezării din ostrovul de la Gârla Mare unde,
cu ocazia unor cercetări de suprafaţă efectuate de colegul Eugen Văcuţă în
despre această piesă o ilustrăm atât foto, cât şi grafic (pl. II/3a-b) utilizând, bineînţeles,
materialul domniei sale.
30 Ibidem.
31 Ibidem, p. 42, pl. 38.
32 Sugestie a domnului dr. Florin Ridiche căruia îi mulţumesc cu această ocazie însă, dacă
acest mormânt a fost unul dublu, rămâne de cercetat în care din cele două urne a fost
descoperit obiectul.
33 Şandor-Chicideanu, Chicideanu 1990, p. 54.
34 Crăciunescu 1980, p. 52.
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luna iunie a anului 2009, au fost recuperate nouă fragmente de figurine
antropomorfe35. În septembrie 2009, împreună cu domnul dr. Gabriel
Crăciunescu şi colegii Eugen Văcuţă şi Cristian Manea, am reluat cercetările
de suprafaţă în insula de la Gârla Mare, unde am identificat resturile unei
locuinţe36, distrusă parţial de apele Dunării, în perimetrul căreia au mai fost
descoperite alte două figurine antropomorfe fragmentare, două obiecte din
bronz şi numeroase fragmente ceramice.
În mod cert, descoperirea şi cercetare altor locuinţe Žuto Brdo Gârla Mare va demonstra că prezenţa reprezentărilor antropomorfe în astfel
de complexe indică o situaţie normală, întrucât asemenea piese erau
confecţionate în cadrul aşezărilor, iar ulterior păstrate în interiorul spaţiului
casnic. Posibil ca unele dintre reprezentări să fi fost destinate depunerii în
gropile unor morminte, în cazul în care un anumit membru al familiei
deceda. Deocamdată, nu putem şti care erau criteriile potrivit cărora astfel
de statuete erau depuse doar în anumite morminte. Pe de altă parte, nu
exclud posibilitatea ca unele figurine să fi fost confecţionate strict pentru
expunerea lor în interiorul unor locuinţe, iar altele destinate a fi utilizate
doar în cadrul ritualurilor funerare.
Revenind la reprezentările în lut ale piciorului uman, constatăm o
situaţie similară statuetelor antropomorfe, în sensul că, în afara pieselor
rezultate din descoperiri cu caracter funerar, cunoaştem şi astfel de piese,
semnalate în literatura de specialitate, provenind din niveluri de locuire, deci
din perimetrul unor aşezări Žuto Brdo - Gârla Mare. Una dintre acestea a
fost descoperită la Ghidici-Balta Ţarovei37, autorii săpăturilor concluzionând
că reprezintă o amuletă, a cărei parte superioară, de formă circulară, crestată
pe margine şi perforată în aceeaşi manieră ca şi piesa de la Gârla Mare (pl.
I/2a-c), ar fi putut fi utilizată pentru decorarea ceramicii. Cum un astfel de
motiv decorativ imprimat nu este cunoscut pe ceramica Žuto Brdo - Gârla
Mare, este de mirare cum a fost posibilă această aserţiune. Tot la Ghidici a
fost descoperit un mic obiect de lut ce aduce ca formă cu un picioruş uman
stilizat, fără decor, perforat orizontal, aproximativ la jumătate. Obiectul a

35 Figurinele fragmentare, numeroase fragmente ceramice precum şi o unealtă pentru
decorat ceramica, realizată din lut, având trei braţe cilindrice unite şi prevăzute în capăt cu
un decor spiralic în pozitiv, au fost recuperate de pe plaja Dunării, în botul din amonte al
insulei, deci în zona aşezării eponime, după informaţiile primite de la Eugen Văcuţă, căruia
îi mulţumesc în mod deosebit.
36 Zona în care am identificat locuinţa respectivă (Crăciunescu et alii 2010, p. 99-110) este
situată în capătul din amonte al insulei, acolo unde apa erodează periodic malul, ca urmare a
fluctuaţiilor nivelului Dunării.
37 Nica, Rogozea 1995, p. 202.
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fost considerat drept reprezentare ornitomorfă38, fără să se argumenteze
această interpretare39. Dacă privim ceva mai atent piesa în cauză, aşa cum
este ea poziţionată în materialul citat, se pot constata câteva diferenţe
majore de ordin tipologic sau stilistic faţă de reprezentările ornitomorfe. În
primul rând, ceea ce se consideră a fi gâtul acestei reprezentări este drept şi
nu uşor arcuit. La fel capul şi ciocul, puternic stilizate, acesta din urmă mult
ridicat faţă de cel al altor reprezentări de acest gen. Dacă adaug şi lipsa
oricăror elemente decorative ce ar fi ajutat la sesizarea caracterului
ornitomorf sau antropomorf al piesei, mă întreb care au fost criteriile după
care s-a făcut interpretarea respectivului obiect.
Perforaţia despre care aminteam este, în opinia mea, singurul element
ce poate ajuta la stabilirea poziţiei corecte a obiectului, presupunând că
aceasta permitea agăţarea cu un fir textil. În acest sens, poziţia în care este
prezentată piesa nu poate fi corectă, întrucât la trecerea unui fir textil prin
perforaţie acesta se intersectează cu partea arcuită conducând la schimbarea
poziţiei obiectului, chiar dacă acesta ar fi atârnat în jurul gâtului40. În urma
acestei observaţii, am putut stabili că poziţia firească a piesei este cu partea
arcuită în jos, ceea ce oferă o altă perspectivă asupra identificării formei
exacte care, în opinia mea, prezintă un caracter antropomorf evident.
O altă reprezentare a piciorului uman în lut a fost descoperită în situl
de la Velesnica, Serbia41. Piesa, perforată de asemenea, a fost folosită tot pe
post de pandantiv. Într-un alt material referitor la descoperirile din acest sit
este publicată o piesă fragmentară, considerată cap de pasăre42. Deşi
ilustraţia cuprinde doar un desen din profil, am constatat că piesa în cauză
aduce mai mult cu reprezentarea unui picior uman decât cu o protomă
ornitomorfă, bazându-mă în special pe câteva diferenţe tipologice care o
caracterizează.
Pentru a aduce argumente în sprijinul identificării unor asemenea
reprezentări drept modele în miniatură ale piciorului uman, am încercat o
comparaţie între aceast gen de piese şi cele care sunt în mod categoric
protome ornitomorfe43. De asemenea, am luat în considerare şi acele
reprezentări ornitomorfe care au capul redat, unele reprezentări zoomorfe,
Ibidem, p. 202.
Nu este nici pe departe singurul caz de acest gen prezent în bibliografia arheologică
românească unde fenomenul interpretării unor obiecte, atât în ceea ce priveşte forma, dar şi
funcţionalitatea lor, nu este sprijinit de argumente, indiferent de natura acestora.
40 Acestă concluzie a fost posibilă datorită realizării unei replici din lut a obiectului în
vederea experimentării modului de poziţionare după ataşarea unui fir textil.
41 Vasić 1986, p. 269, fig. 22/10.
42 Vasić 2008, p. 240, fig. 23/3.
43 Bonev 1996, p. 22-26, fig. 2.10/1-5, 7-8; Vasić, Vasić 2000, p. 131-139.
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dar şi piese din bronz care înfăţişează capete de pasăre. Pe baza acestor
comparaţii am stabilit o serie de elemente care deosebesc reprezentările în
forma piciorului uman de celelalte tipuri de reprezentări plastice cunoscute,
chiar dacă, de la caz la caz, există şi particularităţi generate de imaginaţia
fiecărui individ ce confecţiona astfel de obiecte.
O primă constatare de ordin tipologic este legată de modul de
reprezentare a capului reprezentărilor ornitomorfe care, în cele mai multe
cazuri, este mult mai pronunţat şi mai arcuit (pl. IV). Altă observaţie are în
vedere ciocul acestor reprezentări, redat de cele mai multe ori alungit, şi al
cărui grad de arcuire variază de la o piesă la alta (pl. IV-V; VI/3), fără a fi
extrem de pronunţat, iar la capăt este de cele mai multe ori rotunjit. De
asemenea, am constatat că majoritatea reprezentărilor ornitomorfe prezintă
un gât uşor arcuit, iar în unele cazuri ochii nu sunt redaţi în relief sub forma
unor proeminenţe. Aceste diferenţe constituie tot atâtea argumente care
permit identificarea anumitor piese drept reprezentări ale piciorului uman,
chiar dacă, privite invers, acestea se aseamănă oarecum cu reprezentări ale
unor capete de păsări. Inversând poziţia unora, se poate constata cu uşurinţă
că elementele decorative prezente pe partea anterioară a tălpii sunt imposibil
de observat la o privire frontală sau din profil. De altfel, nu cunosc nicio
reprezentare ornitomorfă decorată dedesubtul ciocului, cu atât mai mult cu
cât aplicarea motivelor decorative era făcută doar în zonele unde acestea
puteau fi observate cu uşurinţă, fără a fi nevoie ca poziţia firească a
obiectului să fie schimbată. De altfel, tendinţa de a inversa poziţia unor
astfel de piese este dată de arcuirea mai mult sau mai puţin accentuată a
tălpii care poate fi asemănată unui cioc de pasăre (pl. I/1b, 2a, 2c; III/5),
pentru că, în cazul pieselor a căror talpă este plată (pl. III/1a, 2b, 3b, 444,
6), această asemănare nu mai este posibilă.
Diferenţelor constatate din punct de vedere tipologic li se adaugă cele
decorative care accentuează caracterul antropomorf, ornitomorf sau
zoomorf, după caz. Unele motive decorative identificate în cazul
reprezentărilor piciorului uman pot fi considerate elementele prin
intermediul cărora s-a încercat accentuarea unor detalii anatomice. De
exemplu, în cazul piesei de la Cârna-Ostrovogania (pl. II/3a-3b), gleznele
sunt indicate prin intermediul unor spirale incizate şi incrustate cu alb,
situaţie pe care o întâlnim şi în cazul piesei de la Ghidici (pl. II/1b), cu
diferenţa că la aceasta din urmă gleznele sunt redate sub forma unor
proeminenţe. Degetele sunt indicate prin linii punctate, atât în cazul piesei
În materialul publicat de I. Tuţulescu această piesă apare doar în desen (Tuţulescu 2008,
pl. III) însă datorită amabilităţii domniei sale am avut acces şi la câteva imagini ale
obiectului în cauză, motiv pentru care îmi exprim încă o dată mulţumirile de rigoare.
44
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de la Cârna (pl. II/3a-3b), cât şi în cazul celei de la Gârla Mare (pl. I/2a2c). Din acest punct de vedere, o situaţie diferită întâlnim în cazul pieselor
de la Ostrovul Mare (pl. I/1a) şi Ghidici (pl. II/1a, 1d), care prezintă pe
partea din faţă a labei piciorului, opt, respectiv patru mici incizii verticale ce
sugerează degetele.
Există însă şi motive decorative care nu pot fi puse în legătură cu
anumite detalii anatomice. În acest sens, amintim prezenţa unor săgeţi,
dispuse de-o parte şi de alta a gambei, în cazul piesei de la Ostrovul Mare
(pl. I/1a-d), pe care mai pot fi văzute două spirale în zona genunchiului şi
un „V” dispus cu vîrful în jos pe tibie. Prezenţa săgeţilor pare a indica, în
opinia mea, poziţia în care trebuie aşezată respectiva piesă. În privinţa celor
două spirale, este posibil ca ele să reprezinte un accesoriu de podoabă cu
capetele terminate în spirale. Această interpretare poate fi acceptată, de
vreme ce în Austria, la Böheimkirken45, a fost descoperit un picioruş din lut
pe care poate fi observat un obiect de podoabă spiralat şi cu terminaţiile
spiralate deasemenea. Cât priveşte decorul în forma literei „V”, dispus
invers, pe tibie, acesta este mai greu de explicat, însă nu pot să nu remarc că
un astfel de element decorativ este prezent, în aceeaşi zonă, şi pe una din
piesele de la Velesnica (pl. III/5).
În cazul reprezentărilor ornitomorfe constatăm folosirea motivului
spiralei (pl. IV/2-3), cel al cercului (pl. IV/1, 4a-4b; VI/1) sau cercurilor
concentrice cu raze (pl. VI/2), pentru redarea ochilor, nu de puţine ori
acestea încadrând mici proeminenţe prin intermediul cărora se urmărea
accentuarea acestui detaliu anatomic. Aceste observaţii sunt valabile şi
pentru unele reprezentări zoomorfe (pl. V/2a-2b) sau antropomorfe (pl.
VII/2; VIII/2a-c; IX/1a-1b).
Sunt câteva cazuri când capul unor reprezentări ornitomorfe este
puternic stilizat şi când decorul prezent nu indică în mod evident anumite
detalii (pl. VI/5-6) însă faptul că aceste protome sunt ataşate unor vase a
căror formă imită pe cea a corpului unor păsări (pl. VI/5), ne fac să credem
că interpretarea acestora nu poate fi greşită. Se cunosc şi reprezentări
hibride ce combină caractere ornitomorfe cu cele antropomorfe, cum este
cazul binecunoscutelor figurine de la Duplijaja46, al căror cap a fost modelat
asemenea unor capete de pasăre, şi Kličevac47, aceasta din urmă fiind, de
altfel, cea mai realistă reprezentare antropomorfă din întreg arealul culturii
Žuto-Brdo – Gârla Mare. Pe spatele acestei ultime figurine (pl. IX/1a-1b) a
fost executat un decor asemănător penajului unei păsări, iar maniera în care
Schumacher-Matthäus 1985, p. 115, Taf. 60/2.
Bošković 1959, p. 41-45, fig. 12, 14.
47 Majnarić-Pandžić 1952, p. 47-54, Taf. 3.
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au fost modelate braţele, similară cu cea a figurinelor de la Duplijaja, ne
poate duce cu gândul poziţia pe care o adoptă adesea multe din speciile de
păsări acvatice (pl. IV/4a-4b; X).
Nu contest importanţa reprezentărilor ornitomorfe pentru membrii
comunităţilor Žuto-Brdo – Gârla Mare, dovadă numărul mare al
descoperirilor de acest gen (figurine, vase ornitomorfe, protome
ornitomorfe), atât în necropole cât şi în aşezări, asta poate şi datorită
faptului că păsările, în principal speciile acvatice48, erau o prezenţă obişnuită
a mediului înconjurător în care evoluează cultura respectivă. În acest sens,
este oarecum normal ca, în sistemul credinţelor dezvoltat de comunităţile
Žuto-Brdo – Gârla Mare, reprezentările ornitomorfe să capete o valoare
simbolică aparte, a cărei esenţă şi expresie concretă este, din păcate, aproape
imposibil a fi descifrat, deşi este cunoscută în literatura de specialitate
ipoteza identificării acestor reprezentări cu Appollo Hyperboreanul, al cărui
mit se presupune că ia naştere în perioada Bronzului mijlociu în zonele de
nord ale Europei49.
În ceea ce priveşte reprezentările piciorului uman, este cunoscut, spre
exemplu, că unele dintre acestea au fost interpretate ca fiind modele ale
unor articole de încălţăminte folosite în epocă50, interpretare valabilă pentru
o serie de piese modelate sub forma unor recipiente, goale pe interior, unele
spectaculos decorate, motiv pentru care asemenea artefacte au fost
considerate cizme, botine etc. Pentru celălalt gen de piese, pline pe interior,
este mai greu de acceptat această ipoteză, cu atât mai mult cu cât unele
detalii anatomice cum ar fi reliefarea gleznelor, arcuirea tălpii, în unele cazuri
indicarea degetelor, exprimă mai degrabă ideea unei reprezentări nud a
piciorului uman. Totodată, nu se poate afirma cu certitudine, cel puţin
pentru piesele fragmentare, dacă acestea au fost sau nu ataşate unor vase
(pl. V), statuete sau pur şi simplu alcătuiau piese de sine stătătoare cum este
cazul acelor reprezentări păstrate integral.
Din punct de vedere al simbolismului au fost exprimate multe ipoteze
în legătură cu prezenţa acestui gen de obiecte, indiferent de perioadele de
timp sau de civilizaţiile cărora le sunt comune, mergând de la reprezentări
ale piciorului divin, la însemne ale puterii sau obiecte închinate unor
divinităţi subpământene, până la simple recipiente destinate păstrării unor
lichide51. Pe de altă parte se consideră că piciorul este un simbol al

Vasić, Vasić 2000, p. 131-132.
Bošković 1959, p. 42-44, nota 24; Hänsel 2000, p. 338.
50 Comşa 1995, p. 87-91.
51 Schuster 1999-2000, p. 266.
48
49
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începutului şi sfârşitului52, dar şi al vieţii, în această ipostază existând o
anumită legătură între aceste reprezentări şi reprezentările phalice53.
Pentru tipul de piese care îndeplineau rolul unor pandantive cred că se
poate admite că aveau o încărcătură simbolică aparte, acesta fiind şi motivul
pentru care unele dintre ele apar şi în contexte funerare. Că aveau sau nu
valenţe apotropaice, că reprezentau o ofrandă pentru divinităţile chtoniene
sau erau simple piese de colier este mai greu de precizat cu certitudine.
Există totuşi câteva concluzii, desprinse în urma studierii
reprezentărilor piciorului uman, indiferent de caracteristicile stilistice şi
tipologice, unele exprimate într-un mod foarte clar de profesorul Cristian
Schuster54, la care pot să adaug, ca o completare, că prezenţa motivelor
decorative pe unele piese reprezintă o componentă care nu are un rol
exclusiv estetic, fiind cerută, cel mai probabil, de necesitatea individualizării
unora dintre reprezentări, situaţie valabilă şi pentru recipientele ceramice,
destinate unei anumite persoane. Asta nu înseamnă neapărat că piesele
nedecorate erau lipsite de importanţă, dar absenţa elementelor decorative
poate indica că astfel de obiecte nu concentrau această idee a individualităţii
sau, în anumite cazuri, simpla modelare în lut a unei reprezentări, indiferent
dacă era decorată ori nu, asigura respectarea unor percepte legate de
practicile şi credinţele cu caracter religios ale comunităţilor respective.
Clay Representations of the Human Foot in the
Žuto-Brdo - Gârla Mare Culture
(Abstract)
Although a number of hypotheses about the origin of the Bronze Age plastic art
have been formulated, it is a rather difficult task to identify those elements that would
enable us to scientifically justify the actual cultural and symbolic implications and
dimensions of such artefacts. A particularly interesting category of Bronze Age art is that of
the anthropomorphic representations, be them either renderings of the human body as a
whole or of its anatomical parts (figurines or artistic appliqués).
In the Žuto-Brdo – Gârla Mare area anthropomorphic figurines are a somewhat
regular encounter, having been found both in necropolises and settlements. What has
particularly drawn my attention is a series of plain clay representations of the human foot
(pl. I/1a-d, 2a-c; II/3a-3b; III/5-6) some of them perforated and used as amulets. They
sparked my interest due to their undeniable symbolic value as parts of the funerary
inventory of cremation tombs identified in the necropolises of: Ostrovul Corbului-Bivolării,
Cârna-Ostrovogania and Gârla Mare-La nisipuri. Their presence in the grave pit alongside
Chevalier, Gheerbrant 1994, p. 89.
Ibidem, p. 88.
54 Schuster 1999-2000, p. 268.
52
53
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cremated remains may be an indication of their apotropaic function of protecting the
remains of the purified body during the soul’s transition to the other world. Some of these
pieces were erroneously considered ornithomorphous representations most probably due
to their protuberances and decorative motifs (spirals, circles, concentric circles with rays)
used to render the eyes of the ornithomorphous figurines or the ankles in human leg
representations. Starting from this point I tried to establish a series of stylistic differences
between the two types of representations whose importance lies in the high frequency of
their occurrence.
Ornithomorphous representations were linked to uranian beliefs through the
similarities between bird migration, death, sun and nature regeneration. Clay
representations of the human foot, on the other hand, could have been held capable to
provide protection both in this world and in the one beyond. This is supported by the
presence of anthropomorphic representations in the inventory of some of the cremation
graves belonging the Žuto-Brdo - Gârla Mare culture, but also by certain elements of the
funerary rite such as the custom of placing the cinders in urns or burial pits. The earthly
remains would be protected by either ceramic fragments or clay vessels, in the spirit of
certain spiritual beliefs. In this way it was ensured that the deceased would resurrect into a
new body represented by the vessel. It was the peak moment of the existential cycle began
upon the incineration meant to purify the soul, continued with the journey to the other
world and the return or resurrection of the deceased.
Explanation of figures
Pl. I.

Clay foot, Ostrovul Mare-Bivolării, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (1 a-d); clay
foot, Gârla Mare-La nisipuri, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (2 a-c).
Pl. II. Clay foot, Ghidici-Balta Țarovei, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (1 a-e); clay foot,
Ghidici-Balta Ţarovei, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (2); clay foot, CârnaOstrovogania, M 46, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (3 a) (apud
http://prehistoire.e-monsite.com/pages/preistorie/credinte-religioase-si-piesede-cult-in-epoca-bronzului.html); clay foot, Cârna-Ostrovogania, M 46, Žuto-Brdo –
Gârla Mare culture (3 b) (apud Nica 1999 - 1-2; http://prehistoire.emonsite.com/pages/preistorie/credinte-religioase-si-piese-de-cult-in-epocabronzului.html - 3 a; Şandor-Chicideanu 2003 -3 b).
Pl. III. Clay feet, Govora Sat-Huidu I, Verbicioara culture (1a-b, 2a-c, 3a-b); clay foot,
Copăceni-Valea Răii, Verbicioara culture (4); clay foot, Velesnica (Serbia), ŽutoBrdo – Gârla Mare culture (5); clay foot, Velesnica (Serbia), Žuto-Brdo – Gârla
Mare culture (6) (apud Petre Govora 1995 - 1a-b, 2a-c, 3a-b, not scaled; Vasić 2008
– 5; Vasić 1986 – 6, no scale).
Pl. IV. Ornithomorphous protoma, Izvoarele, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (1);
ornithomorphous protoma, Ostrovul Mare-Bivolării, Žuto-Brdo Gârla-Mare
culture (2); ornithomorphous protoma, Gârla Mare-Ostrov, Žuto-Brdo – Gârla
Mare culture (3); ornithomorphous representation, Ostrovul Mare-Bivolării, ŽutoBrdo – Gârla Mare culture (4) (apud Crăciunescu 1992 – 1; Berciu 1939 – 2;
Crăciunescu et alii 2010 – 3; Berciu 1939 – 4).
Pl. V. Anthropomorphous vessel, Cârna-Nasta, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (1a-b);
zoomorphous vessel, Cârna-Ostrovogania (2a-c), Žuto-Brdo – Gârla Mare culture
(apud Şandor-Chicidenu 2003).
Pl. VI. Ornitomorphous vessel, Orsoja, Žuto-Brdo Gârla-Mare culture (1-2); Bronze
fibula with ornithomorphous representation, Dobrinci, Serbia (3);
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ornithomorphous bronze appliqué, Novi Becej, Serbia (4); ornithomorphous
vessel, Korbovo, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (5); ornithomorphous
representation, Vatin, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (6) (apud Bonev 1996 – 12; Vasić, Vasić 2000 – 3-6).
Pl. VII. Miniature clay lid (1); ornitho-anthropomorphous clay figurines (2); miniatural
clay lid with ornithomorphous representation, Duplijaja, Žuto-Brdo – Gârla Mare
culture (apud Hänsel 2000).
Pl. VIII. Miniatural chariot and ornito-antropomorphous clay figurine, Duplijaja, ŽutoBrdo – Gârla Mare culture (1); ornito-antropomorphous clay figurine, Duplijaja,
Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (2) (apud Hänsel 2000 – 1; Bošković 1959 – 2).
Pl. IX. Anthropomorphous clay figurine, Kličevac, Žuto-Brdo – Gârla Mare culture (1ab) (apud Majnarić-Pandžić 1952)
Pl. X. Image captured in 2009 at Crivina, Mehedinţi County.
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2a

2b

2c

Pl. I. Picior din lut, Ostrovul Mare-Bivolării, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare
(1a-d); picior din lut, Gârla Mare-La nisipuri, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (2a-c)
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3a

3b

Pl. II. Picior din lut, Ghidici-Balta Țarovei, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (1a-e);
picior din lut, Ghidici-Balta Țarovei, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (2); picior din
lut, Cârna-Ostrovogania, M 46, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (3a); picior din lut,
Cârna-Ostrovogania, M 46, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (3b) (apud Nica 1999 1-2;
http://prehistoire.e-monsite.com/pages/preistorie/credinte-religioase-sipiese-de-cult-in-epoca-bronzului.html - 3a; Şandor-Chicideanu 2003 - 3b)
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Pl. III. Picioare din lut, Govora Sat-Huidu I, cultura Verbicioara (1a-b, 2a-c, 3a-b);
picior din lut, Copăceni-Valea Răii, cultura Verbicioara (4); picior din lut, Velesnica
(Serbia), cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (5); picior din lut, Velesnica (Serbia),
cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (6) (apud Petre-Govora 1995 - 1a-b, 2a-c, 3a-b,
fără scară; Vasić 2008 – 5; Vasić 1986 – 6, fără scară)
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Pl. IV. Protomă ornitomorfă, Izvoarele, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (1);
protomă ornitomorfă, Ostrovul Mare-Bivolării, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (2);
protomă ornitomorfă, Gârla Mare-Ostrov, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (3);
reprezentare ornitomorfă, Ostrovul Mare-Bivolării, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare
(4) (apud Crăciunescu 1992 – 1; Berciu 1939 – 2; Crăciunescu et alii 2010 – 3;
Berciu 1939 – 4)
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Pl. V. Vas antropomorf, Cârna-Nasta, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (1); vas
zoomorf, Cârna-Ostrovogania, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (2) (apud ŞandorChicidenu 2003)
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Pl. VI. Vase ornitomorfe, Orsoja, cultura Žuto-Brdo Gârla-Mare (1-2); fibulă de
bronz cu reprezentări ornitomorfe, Dobrinci, Serbia (3); aplică ornitomorfă din
bronz, Novi Becej, Serbia (4); vas ornitomorf, Korbovo, cultura Žuto-Brdo –
Gârla Mare (5); reprezentare ornitomorfă, Vatin, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare
(6) (apud Bonev 1996 – 1-2; Vasić, Vasić 2000 – 3-6)
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Pl. VII. Capac miniatural din lut (1); figurină ornito-antropomorfă din lut (2); car
miniatural din lut cu reprezentări ornitomorfe, Duplijaja, cultura Žuto-Brdo –
Gârla Mare (3) (apud Hänsel 2000)
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Pl. VIII. Car miniatural şi figurină ornito-antropomorfă din lut, Duplijaja, cultura
Žuto-Brdo – Gârla Mare (1); figurină ornito-antropomorfă din lut, Duplijaja,
cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare (2) (apud Hänsel 2000 – 1; Bošković 1959 – 2)
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Pl. IX. Figurină antropomorfă din lut, Kličevac, cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare
(1a-b) (apud Majnarić-Pandžić 1952)

Pl. X. Imagine surprinsă în anul 2009 la Crivina, judeţul Mehedinţi
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CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL LOCALITĂŢII TÂRNAVA (JUD. SIBIU)
Viorel ŞTEFU*
Primele consemnări în literatura de specialitate referitoare la diverse
vestigii arheologice de pe raza localităţii au fost făcute încă din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, o serie de cercetători precum: S.
Mokesch (1857), Fr. Kenner (1860), G. Miska (1868), C. Goos (1876) sau
G. Tocilescu (1880) îşi aduc aportul la îmbogăţirea repertoriului arheologic
al localităţii Târnava1. Ulterior, în prima jumătate a secolului XX, apar noi
menţiuni şi descoperiri semnate de către: I. Andrieşescu (1912), I. Téglas
(1913), I. Marţian (1920), H. Schroller (1933), M. Roska (1942), I. Berciu
(1942) sau K. Horedt (1947)2.
În a doua jumătate a secolului XX cele mai ample cercetări în zonă
sunt efectuate de către I. Paul în perioada anilor 1959-19623 şi M. Blăjan
(împreună cu C. Tatai-Baltă) în anii 1972 şi 19744. Astfel, în monografia
dedicată culturii Petreşti, editată în anul 1992, I. Paul menţionează în dreptul
localităţii Târnava trei aşezări preistorice petreştene, identificate prin
cercetări de suprafaţă în trei puncte distincte: - prima, la N de cimitirul
evanghelic (descoperită de Paul în anul 1962); - a doua şi a treia, pe două
terase situate la cca 1 km distanţă una de alta, la dreapta şi la stânga pârâului
Mihălţ (identificate de M. Blăjan)5. La rândul său, cercetătorul M. Blăjan, în
studiul dedicat descoperirilor din epoca neolitică şi perioada de tranziţie spre
epoca bronzului în judeţele Sibiu, Alba şi Cluj6, menţionează pentru comuna
Târnava, patru puncte diferite cu astfel de descoperiri, pe care le
reproducem mai jos:

Muzeul Municipal Mediaş; e-mail: vstef79@yahoo.com.
RepArhSibiu 2003, p. 170-172.
2 Ibidem.
3 Paul 1967, p. 3-11; Paul 1992, p. 145.
4 Blăjan, Tatai-Baltă 1978, p. 9-38.
5 Paul 1992, p. 145.
6 Blăjan, Tatai-Baltă 1978, p. 9-38.
*
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a. „La vest de sat, pe terasa din partea dreaptă a pârâului Mihălţ (s.n)7
[…] s-au cules din arătură bucăţi masive de chirpici provenite din
platformele de lut ale locuinţelor de suprafaţă, fragmente de vase cu pasta
grosieră sau fină […] câteva cioburi Criş decorate cu alveole […] precum şi
ceramică pictată din cultura Petreşti”;
b. „La nord-est de cimitirul săsesc […] s-au descoperit bucăţi de chirpici şi
ceramică cu pasta grosieră […]” (n.n. - cultura Petreşti);
c. „[…] pe hotarul dinspre nord-vest, la circa 1 km de vatra satului (s.n)
au ieşit la iveală fragmente ceramice Coţofeni […]”;
d. „Pe terasa din partea dreaptă a pârâului Mihălţ, la circa 1 km în
amonte (s.n), s-au descoperit […] şi fragmente de vase neolitice de culoare
roşie sau neagră, cu slip negru la exterior, aparţinând culturii Petreşti […]”8.

Un fapt deosebit de necesar a fost indentificarea pe teren a acestor
patru puncte menţionate de către M. Blăjan, pentru că, în opinia noastră
elaborată în urma unor cercetări de suprafaţă efectuate în anii 2009-2010,
trei dintre ele reprezintă unul şi acelaşi punct, în acea zonă lipsind cu
desăvârşire alte urme arheologice, care să ducă la confirmarea celor
precizate de către cercetătorul mai sus menţionat. Astfel, în realitate, ar
exista doar două locuri cu descoperiri preistorice, cel situat în imediata
apropiere a Cimitirului Evanghelic, şi cel de pe terasa dreaptă a pârâului
Mihălţ. Inclusiv la o lectură mai atentă a textului se poate deduce că trei
descrieri (din cele patru) a respectivelor puncte ne trimit la aceeaşi amplasare
geografică. Bineînţeles că, o serie de cercetări viitoare, efectuate mult mai
amănunţit, ar putea contrazice sau confirma pe deplin supoziţiile nostre.
Pe lângă lămurirea acestor aspecte, lucrarea de faţă doreşte includerea
în circuitul ştiinţific a unor vestigii arheologice inedite, rezultate în urma
unor cercetări de teren recente, din vara anului 2010, care au dus la
identificarea unui nou sit de interes arheologic.
Descrierea sitului
Situl se află în hotarul sudic al localităţii, în punctul La Nisipuri, pe
partea stângă a râului Târnava Mare, la aproximativ 350 m de halta CFR
Târnava (fig. 1). Aşezarea este amplasată pe limba terasei care coboară
pantele line ale dealului, flancată de calea ferată spre nord şi tăiată de către
DN 14 Mediaş - Sibiu la sud (fig. 2). Aşezarea propriu-zisă ocupă cea mai
mare parte a terasei, având dimensiuni considerabile, materialele arheologice
fiind culese dintr-un perimetru larg, cu o lungime de cca. 150 m, şi o lăţime
Albia pârâului Mihălţ îşi desfăşoară cursul preponderent în zona de nord sau, cel mult, pe
o scurtă porţiune, de nord-vest a localităţii, nicidecum în partea sa vestică.
8 Blăjan, Tatai-Baltă 1978, p. 12.
7
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de cca. 100 m. În urma cercetărilor de teren putem aprecia că aşezarea din
acest punct a fost afectată în zona sa sudică, însă pe o suprafaţă destul de
redusă, de construcţia DN 14, care a dizlocat total extensia terasei din acest
loc.
Poziţionarea exactă a sitului, conform coordonatelor GPS, este
următoarea: Lat.: 46°07'45.07" N; Long.: 24°17'50.26" S.
Descrierea materialului arheologic
Materialul cel mai numeros descoperit în punctul La Nisipuri este
compus din ceramică, în totalitate fragmentară, dar şi din unelte litice şi
chirpici.
Ceramica
Ceramica poate fi împărţită, în funcţie de tehnica de lucru, în două
mari categorii: ceramica fină, realizată îndeosebi dintr-o pastă bine
frământată, lucrată atent, şi ceramica semifină, cea mai numeroasă, în
compoziţia sa utilizându-se ca degresant nisipul cu grăuntele mărunt,
culoarea cea mai des întâlnită fiind cea cărămizie. De asemenea, este
întâlnită şi specia ceramicii semigrosiere, însă într-o proporţie mult mai
redusă.
- fragment din partea superioară a unui vas de dimensiuni mai mari,
de factură semigrosieră, cu buza evazată, de culoare cenuşiu-cărămizie,
decorat cu linii incizate paralele, dispuse oblic pe corpul vasului, şi un şir de
impresiuni alveolare, realizate probabil cu unghia, dispus pe marginea buzei.
Degresantul utilizat a fost nisipul cu bobul mărunt (fig. 5/3);
- fragment din peretele unui vas de culoare cenuşie, de factură
semifină, decorat cu un brâu completat de un şir de mici crestături dispuse
oblic (fig. 5/7);
- fragment de vas, de culoare neagră, realizat dintr-o pastă
semigrosieră, decorat cu şănţuleţe late, incizate, ce redau ornamentul sub
forma „ramurilor de brad” (fig. 5/4);
- fragmente din buzele unor vase confecţionate din pastă fină şi bine
lustruită, de culoare neagră-cenuşie şi cărămizie, cu marginea evazată (fig.
4/1, 9, 13; 5/1), dreaptă (fig. 3/3; 4/4; 5/1) sau puţin îngroşată şi trasă spre
interior (fig. 4/5). Niciunul dintre acestea nu prezintă urme de decor, cu
excepţia unui singur fragment, pictat monocrom, cu linii de culoare neagră,
sub formă de haşuri (fig. 4/9), precum şi un alt fragment ce prezintă urme
slabe de slip cărămiziu (monocrom) aplicat atât pe interior cât şi pe exterior
(fig. 3/3);
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- fragment din partea inferioară a unui suport, de culoare cărămizie,
lucrat din pastă semigrosieră, peste care a fost aplicat un slip maroniu, foarte
slab păstrat (fig. 4/11);
- fragmente de fund de vas, de dimensiuni mai mici, fără urme de
decor, de culoare cărămizie la exterior şi negru lucios la interior. Aparţin
categoriei ceramicii fine, foarte bine lustruite, cu pasta bine omogenizată şi
arsă (fig. 3/10-11);
- fragment din peretele unui vas de culoare cărămizie, realizat din
pastă foarte fină, decorat prin pictare, cu linii negre dispuse paralel sub
formă de spirală (fig. 4/7);
- fragment din buza unui vas confecţionat din pastă foarte fin lucrată,
cu pereţii subţiri, decorat pe un fond crem cu linii paralele pictate, de
culoare neagră, aşezate oblic, mai late sau mai înguste, atât pe exterior, cât şi
pe interior (fig. 4/10);
- fragment din partea superioară a unui vas, cu buza dreaptă, realizat
din pastă semifină, decorat la exterior prin pictare cu linii paralele oblice
dispuse în şiruri de câte trei sau patru, de culoare neagră pe fond crem (fig.
4/8);
- fragment din buza unui vas, confecţionat din ceramică foarte fină, de
culoare cărămizie, decorat prin pictare cu benzi mai late, oblice, de culoare
neagră şi crem (fig. 4/12);
- fragment de castron carenat, din pastă semifină, de culoare neagră la
interior şi crem la exterior, decorat cu benzi maronii mai late şi linii negre
subţiri, pictate pe suprafaţa vasului. În exterior, în zona mediană, prezintă o
protuberanţă, încadrată de decorul pictat (fig. 4/6);
- fragment de vas prevăzut cu o proeminenţă perforată vertical, de
culoare neagră, foarte atent lucrat, dintr-o pastă foarte fină şi bine lustruită
atât pe interior cât şi pe exterior, decorat cu şiruri de impresiuni paralele
realizate cu unghia (fig. 3/4);
- fragment din buza unui vas, cu partea superioară dreaptă şi trasă
spre interior, confecţionat dintr-o pastă de culoare neagră, foarte bine
lustruită. Pe exterior sunt vizibile urmele unui posibil decor pictat, de
culoare cărămizie (fig. 4/3);
- fragmente din corpul unor vase realizate din pastă foarte fină, cu
pereţii subţiri şi bine lustruiţi, de culoare neagră la interior, şi cărămizie cu
negru la exterior, fără decor (fig. 3/1, 5-9), doar unul dintre acestea fiind
prevăzut cu un buton de mici dimensiuni (fig. 3/5);
- fragment de vas cu toartă realizată sub forma unui buton perforat,
confecţionat din pastă foarte fină, de culoare neagră şi cărămizie la exterior
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şi cenuşie la interior. Prezintă un decor liniar, realizat prin pictare cu o
culoare neagră pe partea interioară a vasului (fig. 3/2);
- fragmente din buza unor vase de dimensiuni mai mari, de culoare
cărămizie, realizate din pastă semifină, utilizând ca degresant nisip cu bobul
mărunt, fără urme de decorare, cu marginea superioară dreaptă (fig. 5/8)
sau uşor trasă spre exterior (fig. 6/1);
- fragmente din corpul unor vase confecţionate din pastă fină şi
semifină, de culoare cărămizie atât la interior cât şi la exterior (fig. 5/11, 12;
6/2), cărămiziu la interior şi negru lucios la exterior (fig. 5/10), precum şi
negru la interior şi cărămiziu la exterior (fig. 5/9). Decorul este întâlnit pe
un singur fragment (fig. 5/11), realizat sub forma unor pliseuri paralele;
- fragment din fundul unui vas, confecţionat din pastă semifină de
culoare cărămizie, pe care se observă foarte bine păstrată amprenta unei
rogojini împletite (fig. 6/6);
- fragmente din buzele unor vase de dimensiuni mai mici, realizate
dintr-o pastă bine omogenizată de culoare cărămizie şi crem, cu pereţii
subţiri, fără decor (fig. 6/4-5, 9);
- fragment din corpul unui vas, confecţionat din pastă foarte fină şi
bine arsă, de culoare maroniu închis, puternic lustruit atât la interior cât şi la
exterior (fig. 6/3). Decorul este reprezentat de un brâu simplu, executat în
relief;
- chirpici, cel mai probabil din peretele unei locuinţe, cu urme clare
lăsate de pari sau nuiele cu diametrul de aproximativ 1,5 cm (fig. 6/10).
Utilajul litic
Materialul litic identificat în acest punct este destul de sărăcăcios. Cu
excepţia câtorva piese, aşchii şi fragmente de lame, realizate din silex de
proastă calitate (fig. 6/14-15, 17-19), restul sunt confecţionate din rocă
silicioasă şi cuarţit (fig. 6/11-13, 16, 20). Din acest punct de vedere, o
clasificare mai clară sau o încadrare cultural-cronologică certă este relativ
dificil de realizat.
Încadrarea cultural-cronologică a materialului arheologic
Cu toate că aceste descoperiri provin în urma unor cercetări de
suprafaţă dintr-un sit arheologic inedit, atât din punct de vedere stilisticotipologic cât şi al analogiilor specifice, putem emite anumite concluzii.
Astfel, materialul arheologic identificat în situl de la Târnava-La Nisipuri
ocupă un palier cronologic relativ larg, din eneolitic şi până în perioada
locuirii romane (sec. II-III d. Chr.).
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I. Epoca eneolitică
Locuirea eneolitică din acest punct este cea mai însemnată, atât din
punct de vedere al raportului materialului ceramic descoperit, cât şi al
varietăţii sale culturale.
O ceramică aparte este cea pictată, îndeosebi monocrom, pe pasta
crudă înainte de ardere9, aparţinând culturii Petreşti, care oferă, însă, o gamă
destul de restrânsă de motive decorative, fapt ce se datorează în mare parte
caracterului limitat al cercetărilor. Dintre acestea menţionăm benzile liniare
(fig. 4/6, 8, 12), liniile dipuse sub formă de triunghi (fig. 4/9-10) şi motivul
spiralic (fig. 4/7). Ceramica nepictată, uzuală, după compoziţia şi tehnica de
confecţionare inclusă în categoria fină şi semifină (sau intermediară)10, se
înscrie de asemenea în categoriile specifice culturii Petreşti (fig. 3/3, 10-11;
4/1-2, 4-5, 11). Din punct de vedere al formelor de vase, se regăsesc
îndeosebi ceştile cu buza dreaptă, bolurile, străchinile, castroanele carenate
şi un suport pentru vase.
Din studierea motivelor ornamentale, precum şi a formei vaselor, se
poate observa faptul că aşezarea din acest punct a cunoscut o locuire în
două din cele trei faze de evoluţie ale culturii Petreşti. Fragmentele decorate
prin pictare, monocrom, cu linii paralele sau în formă de triunghi, de culoare
neagră sau brună (fig. 4/8-10), precum şi fragmentul de castron carenat
(fig. 4/6) ori cel cu decorul spiralic (fig. 4/7) pot fi datate în faza Petreşti
A-B. Ultimei faze, Petreşti B, îi este caracteristic îndeosebi decorul pictat
bicrom constând din benzi simple, aplicate de regulă pe vase cu buza
dreaptă (fig. 4/12), inclus de către I. Paul în grupa stilistică BIIa11.
Pentru analogii ale materialului petreştean din aşezarea de la TârnavaLa Nisipuri, consemnăm descoperiri similare în aşezările de la Ghirbom12,
Boarta13, Mihalţ14, Daia Română15, Păuca16, Motiş17, Caşolţ18, Valea Viilor19,
Mediaş20 şi Târnava-Cimitirul Evanghelic21, toate acestea cuprinzând un areal
oarecum apropiat sau chiar învecinat cu situl prezentat de noi.
Paul 1992, p. 66-67.
Ibidem, p. 46-49.
11 Ibidem, p. 92.
12 Ibidem, pl. XXXV/4; XXXVII/1 a-b-c; XLV/1.
13 Dumitraşcu, Togan 1971, pl. I/2-4.
14 Paul 1992, pl. XXXIV/5.
15 Ibidem, pl. XXX/9; XXXIII/5-6.
16 Ibidem, pl. XXXI/1.
17 Jampa 2005, pl. 2.
18 Paul 1992, pl. XXV/19; XXVIII/13.
19 Inedit. Colecţia Muzeului Municipal Mediaş.
20 Blăjan, Tatai-Baltă 1978, fig. 6/13; 7/4, 7.
21 Ibidem, fig. 11/13.
9
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O categorie aparte a materialului arheologic provenit din aşezarea de
la Târnava este reprezentată de un tip de descoperiri ceramice, care, datorită
specificului lor, ridică unele probleme mai deosebite. Specia la care facem
referire se compune în cea mai mare parte din fragmente de vase realizate
într-o tehnică superioară, piesele încadrându-se, fără excepţii, în categoria
ceramicii fine şi foarte fine. Materialele au fost realizate dintr-o pastă extrem
de bine omogenizată, fără impurităţi, utilizându-se ca degresant nisipul fin
cu mică în compoziţie. Procedeul de confecţionare şi de ardere a vaselor a
avut ca rezultat obţinerea unor pereţi subţiri, rezonanţi şi rezistenţi,
conferind acestora o culoare neagră, neagră-cenuşie sau neagră-cărămizie
(fig. 3/1-2, 4-9; 5/1). Atât suprafeţele interioare, cât şi cele exterioare ale
fragmentelor ceramice sunt puternic lustruite, fapt care le conferă un anumit
luciu.
Cea mai mare parte a materialelor din această categorie (fig. 3/1-2, 58) sunt realizate în aşa-numita tehnică black-topped, care redă o alternare a
nuanţelor de negru cu cenuşiu sau cărămiziu, efect cromatic obţinut datorită
unui procedeu de ardere bine controlat, într-o atmosferă oxidantă şi
reducătoare22. Analize efectuate pe unele loturi de materiale asemănătoare
din situl de la Alba Iulia-Lumea Nouă au relevat o temperatură de ardere de
aproximativ 700-850°C23. Acest tip de ceramică reprezintă o categorie foarte
des întâlnită în aşezări aparţinând grupului cultural Foeni24 din Transilvania de pe cursul mijlociu al Mureşului - sau din zona Banatului25.
Materialele de acest gen provenite de la Târnava-La Nisipuri, atât din
punct de vedere al tehnicii de confecţionare, al formelor - îndeosebi
bitronconice - (fig. 3/1, 8-9), precum şi al decorului pictat sau lustruit
realizat pe interiorul vaselor (fig. 3/2), îşi găsesc bune analogii în descoperiri
atribuite grupului Foeni din siturile de la Alba Iulia-Lumea Nouă26, Noşlac27,
Petreşti28, precum şi în aşezările atribuite culturii Petreşti cu ceramică
timpurie de la Pianu de Jos29 sau Daia Română30. Până în prezent, pentru

Gligor 2006, p. 10-11; Gligor 2007, p. 3-5; Gligor 2008, p. 309; Gligor 2009b, p. 72-73.
Gligor 2009b, p. 96.
24 Gligor 2008, p. 309.
25 Gligor 2009a, p. 55.
26 Gligor 2006, pl. I/6; II/3, 5-8; Gligor 2007, pl. VII/1; VIII/1-3; XIV/7-8; XV/1a-b;
XVI/1-3; Gligor 2009b, Pl. LXVII/3.
27 Gligor 2009a, pl. I/3-5.
28 Gligor 2008, pl. V/1; XII/3.
29 Paul 1992, pl. XXVIII/3.
30 Ibidem, pl. XXVIII/4, 9.
22
23

141
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

teritoriul Transilvaniei se menţionează 27 de puncte cu descoperiri de
materiale specifice acestui grup cultural31.
Astfel, având în vedere faptul că majoritatea analogiilor converg către
grupul Foeni putem presupune o posibilă pătrundere a purtătorilor acestui
fenomen cultural pe valea Târnavei Mari, fără a neglija o eventuală încadrare
a materialelor de la Târnava şi într-o fază incipientă a culturii Petreşti32. Însă,
în momentul de faţă, datorită caracterului restrâns al cercetărilor, o poziţie
clară este mai de dificil de exprimat.
Alte descoperiri datate în perioada eneolitică, provenite din situl avut
în vedere, sunt reprezentate de câteva fragmente ceramice aparţinând
culturii Coţofeni. Urme ale acestei culturi arheologice sunt bine
documentate în arealul geografic al bazinului mijlociu al Târnavei Mari33,
îndeosebi în zona Mediaşului, prezenţa acestora în aşezarea de la TârnavaLa Nisipuri venind doar ca o completare a repertoriului punctelor cu astfel
de descoperiri. Materialele pot fi datate, îndeosebi pe baza motivelor
ornamentale, în prima fază de evoluţie a culturii, precum şi în faza finală.
Pentru datarea în faza Coţofeni I pledează fragmentul ceramic decorat prin
incizare cu şănţuleţe late, care redau ornamentul sub forma „ramurilor de
brad” (fig. 5/4), şi care îşi găseşte bune analogii în aşezările Coţofeni
timpurii de la Mediaş34, Turdaş35, Şibot36 sau Leliceni37. Fazei finale,
Coţofeni III, îi aparţine un fragment de castron, decorat cu linii incizate
paralele dispuse oblic pe corpul vasului şi cu impresiuni alveolare, amplasate
pe marginea buzei (fig. 5/3). Pentru analogii menţionăm descoperiri
similare de la Boarta38, Zlatna39 sau Brad40.
2. Epoca bronzului
Epoca bronzului la Târnava-La Nisipuri este foarte slab reprezentată,
cel puţin în stadiul actual al cercetărilor. Din această perioadă putem
Gligor 2009b, p. 168.
Pentru o mai bună clarificare a acestei probleme ne dorim realizarea unui studiu mai larg
în care să fie incluse şi alte materiale similare, descoperite în situl de la Mediaş-Gura
Câmpului cu ocazia săpăturilor de salvare efectuate în anul 1975, materiale păstrate în
colecţiile Muzeului Municipal Mediaş şi rămase încă nepublicate.
33 Dumitraşcu, Togan 1971, p. 423-437; Roman 1976, p. 80, 83, 85, pl. 1-2; Blăjan, TataiBaltă 1978, p. 9-12.
34 Blăjan, Tatai-Baltă 1978, fig. 10/6.
35 Ibidem, fig. 15/20.
36 Popa 1995, pl. XI/1-9.
37 Roman 1976, pl. 53/3; 54/6.
38 Dumitraşcu, Togan 1971, pl. II/1.
39 Lipovan 1990-1993, pl. II/13.
40 Harţuche 1969, fig. 2/15.
31
32
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menţiona, cu oarecare certitudine, doar un singur fragment ceramic (fig.
5/7), decorat cu un brâu crestat, motiv ornamental care, pe cursul mijlociu
al Târnavei Mari, se mai regăseşte în descoperirile aparţinând culturii
Wietenberg de la Sighişoara41, specifice fazei a II-a42.
3. Prima epoca a fierului (Hallstatt)
Urmele materiale din prima epocă a fierului au o pondere
semnificativă în cadrul acestor descoperiri, locuirea mai intensă la acest
palier cronologic putând fi pusă, probabil, pe seama densităţii aşezărilor
umane, precum şi a necropolelor, semnalate în acest areal, care gravitau în
jurul aşezării fortificate de la Mediaş-Dealul Cetăţii43. În acest sens, M. Blăjan
cartează, într-unul din studiile sale, nu mai puţin de 27 de puncte de interes
arheologic pentru Hallstatt-ul timpuriu, de pe teritoriul actual al oraşului sau
din împrejurimile sale, care provin din aşezarea fortificată, aşezări civile,
necropole sau descoperiri izolate44.
Ceramica epocii fierului, identificată în urma cercetărilor perieghetice
de la Târnava-La Nisipuri, este compusă în cea mai mare parte din
fragmente ale unor vase de mari dimensiuni, de culoare neagră, cenuşie sau
cărămizie, confecţionate dintr-o pastă grosieră utilizând ca degresant nisip
cu pietricele sau ceramică pisată, dar foarte bine lustruite pe exterior, ceea ce
imprimă unora un luciu metalic (fig. 5/8-12; 6/1-2). Urme de ornamentare,
sub formă de caneluri, se regăsesc pe o singură piesă (fig. 5/11), care se
încadrează, în linii mari, tipului specific întâlnit în cadrul culturii Gáva45.
Analogii pentru materialele hallstattiene de la Târnava consemnăm în
majoritatea descoperirilor similare de pe teritoriul Mediaşului, din punctele
Dealul Cetăţii46, Baia de Nisip47, Lunca Ciorilor48, Gura Câmpului49 sau Rora
Mică50.

Andriţoiu, Rustoiu 1997, fig. 4/3; 5/7; 6/1, 5.
Ibidem, p. 35.
43 Pankau 2004, p. 124-126.
44 Blăjan et alii 1979, p. 35-42.
45 Pankau 2004, p. 124.
46 Székely 1953, pl. I/1; Crişan 1955-1956, pl. VIII/3-10; IX/3-9, 14; Nestor, Zaharia 1961,
fig. 1.
47 Crişan 1955-1956, pl. II/7.
48 Székely 1953, pl. I/2; II/5.
49 Winkler, Blăjan 1982, fig. 9/10.
50 Blăjan, Togan 1978, p. 42.
41
42
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4. Epoca romană
Materialele rezultate în urma cercetării de suprafaţă, încadrate în
această perioadă sunt extrem de puţine, rezumându-se doar la câteva
fragmente ceramice (fig. 6/3-5). Ele se încadrează în categoria ceramicii
fine, confecţionate din pastă argiloasă, cu o ardere uniformă, având culoarea
roşie şi cărămizie. Sunt acoperite pe ambele feţe cu o angobă care
impregnează vaselor un luciu puternic. Datorită stării de fragmentare sunt
destul de dificil de atribuit unor forme bine definite, dar putem aprecia că
unele dintre acestea ar putea face parte din categoria bolurilor (fig. 6/4)51 şi
a străchinilor (fig. 6/5)52, cu bune analogii în descoperirile din aşezarea de la
Mediaş-Gura Câmpului53, punct situat la o distanţă de doar 1,5 km de cel avut
în vedere, de la Târnava.
Concluzii
Datorită caracterului mai restrâns, doar la nivel perieghetic, al
cercetărilor noastre, concluziile sunt limitate.
În primul rând, lucrarea de faţă se doreşte o completare a repertoriului
arheologic al zonei Mediaşului şi includerea în circuitul ştiinţific a unui lot
reprezentativ de materiale arheologice descoperite în punctul La Nisipuri, de
pe raza localităţii Târnava.
Considerăm însă, că unele categorii de materiale ce provin din acest
loc ridică probleme mai delicate, iar coroborarea acestora cu alte descoperiri
similare din acest areal ar putea duce la anumite rezultate mult mai
concludente, îndeosebi în ceea ce priveşte clarificarea unor aspecte legate de
unele fenomene culturale petrecute în bazinul Târnavei Mari. Din prisma
cantităţii mari de material şi a varietăţii sale culturale, ce rezultă în urma
unor simple cercetări de suprafaţă, s-ar impune efectuarea unor sondaje sau
săpături arheologice mai ample, care ar putea duce la rezolvarea unor
chestiuni pe care le ridică, îndeosebi, anumite categorii de piese şi contextul
lor.
Contributions to the Archaeological Repertoire of Târnava (Sibiu County)
(Abstract)
The locality of Târnava (Sibiu County) began to be mentioned in specialised
literature in the second half of the 19th century through written accounts by: S. Mokesch
Vezi Rusu-Bolindeţ 2007, pl. LXVI/14; LXXXV/455.
Ibidem, pl. XCI/543-545.
53 Winkler et alii 1983, p. 141, fig. 15/7, 13; 16/7; Winkler, Blăjan 1989-1993, p. 466.
51
52
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(1857), Fr. Kenner (1860), G. Miska (1868), C. Goos (1876) or G. Tocilescu (1880), who
thus enriched the archaeological repertoire of the locality.
The most important and relevant studies in this area were undertaken much later, in
the second half of the 20th century by researchers I. Paul (1959-1962) and M. Blăjan (1972,
1974). I. Paul’s unique focus was the Eneolithic Petreşti discoveries and he mentions three
such settlements, while M. Blăjan subsequently brings into discussion the existence of four
different sites, all of them located in north and south areas of Târnava.
After the on-site identification of the four points M. Blăjan mentioned, interestingly
enough, three of them turned out to be one and same. We can therefore discuss the
existence of only two prehistoric sites in that area: one lying north of the Evangelical
Cemetery and one on the right terrace of the Mihălţ Stream. This conclusion is based on
surface surveys undertaken in 2009-2010 that did neither confirm nor identify the existence
of other archaeological traces there.
In addition to clarifying these aspects, this paper seeks to include in the scientific
circuit some archaeological artefacts found during the fieldwork undertaken in the summer
of 2010 and which led to the identification of a new site of archaeological interest south of
Târnava.
The site was identified at the point called “La Nisipuri”, on the left bank of the
River Târnava Mare, approximately 350 m away from the CFR Târnava railway stop. It lies
on the first terrace of the river being flanked by the railway to the north and crossed by
national road DN 14 Mediaş - Sibiu to the south. The settlement itself occupies most of
the terrace due to its rather large size. Archaeological material was gathered from a
perimeter that was approximately 150 m long and 100 m wide. The site has the following
GPS coordinates: Lat.: 46°07'45.07" N; Long.: 24°17'50.26" S.
The most substantial material found at La Nisipuri is made up of sherds, but also
some lithic tools and adobe. Depending on the working technique, the ceramic material can
be divided into: fine, semi-fine and, to a smaller proportion, semi-coarse. Lithic artefacts
are manufactured from lower quality materials and present no particular interest.
These finds come from a new archaeological site, they were discovered during
fieldwalking and there is no information as to the stratigraphic structure of the site.
However, based on the stylistic and typological analyses of the material as well as on
specific analogies, certain cultural and chronological conclusions can be drawn. Thus, the
archaeological material found at Târnava-La Nisipuri covers a relatively long time-line
starting with the Eneolithic and ending with the Roman time (2nd -3rd centuries AD).
The Eneolithic settlement is the most important considering the amount and
cultural variety of the ceramic material discovered. The great majority of the items belong
to the Petreşti culture (which is also the most richly represented at the level of the entire
site), but Coţofeni elements can also be identified. We must mention here a special batch of
sherds made using the black-topped technique and that, based on analogies, can be
included, with certain reservation it is true, in the Foeni culture group.
The Bronze Age is very weakly represented, at least at the current stage of research,
the ceramics encountered being of characteristically Wietenberg type.
The Hallstatt period is highly represented within these discoveries, and the fact that
it was more intensely populated could be due to the density of human settlements and
necropolises indicated in this area, that gravitated round the fortified settlement at MediaşDealul Cetăţii. The Iron Age ceramic, identified during field-walking at Târnava-La Nisipuri,
is made up of fragments of large vessels specific to the Gáva culture.
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The Roman period is relatively weakly represented, the ceramic materials qualifying
in the category of fine ceramics, bowls and saucers, with analogies in the neighbouring
settlement of Mediaş-Gura Câmpului situated only 1.5 km away.
Finally, we can conclude that we are dealing with some novel discoveries, highly
important to this geographical area, but more detailed or extensive explanations are rather
hindered by the stratigraphic data which we are missing, given that our research was
restricted to field-walking.
The purpose of this paper was, above all, to complete the archaeological repertoire
of the Mediaş area and to include in the scientific circuit a representative amount of
archaeological material discovered at La Nisipuri, near Târnava. At the same time, we
believe that this site deserves to be granted a more focused attention and be more
extensively studied.
Explanation of figures
Fig. 1. Târnava, the map of the prehistoric discoveries.
Fig. 2. Târnava-La Nisipuri (Aerial view – Nova TV Mediaş).
Fig. 3. Târnava-La Nisipuri – pottery.
Fig. 4. Târnava-La Nisipuri – pottery.
Fig. 5. Târnava-La Nisipuri – pottery.
Fig. 6. Târnava-La Nisipuri – pottery (1-9, 11), daub (10) and lithic material (12-20).
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Fig. 1. Târnava, harta descoperirilor preistorice

Fig. 2. Târnava-La Nisipuri (vedere aeriană - Nova TV Mediaş)
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Fig. 3. Târnava-La Nisipuri - ceramică
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Fig. 4. Târnava-La Nisipuri - ceramică
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Fig. 5. Târnava-La Nisipuri - ceramică
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Fig. 6. Târnava-La Nisipuri - ceramică (1-9, 11), chirpici (10)
şi material litic (12-20)
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BUREBISTA ŞI RĂZBOIUL CIVIL DE LA ROMA (49-45 A. CHR.)
CONSIDERAŢII ASUPRA RELAŢIILOR POLITICE CU
CNAEUS POMPEIUS
Radu OTA*
Una dintre problemele foarte interesante ale domniei lui Burebista
este legată de relaţiile politico-diplomatice avute cu Republica romană.
Acest aspect al domniei ne-a trezit interesul pentru că evenimentele
respective au fost interpretate destul de unitar, mai ales de istoriografia de
dinainte de 1989, cu mici excepţii. Numeroşi istorici care s-au ocupat de
această perioadă au încercat să supradimensioneze personalitatea regelui în
context european.
De-a lungul timpului s-a încercat discutarea unor aspecte privind
originea regelui, modul în care a realizat cuceririle, tipul de stat creat (dacă
putem vorbi despre un stat în adevăratul sens al cuvântului), capitala sau
centrul de reşedinţă al regelui, durata domniei, existenţa unor instituţii şi, nu
în ultimul rând, întinderea regatului său pe care unii l-au numit „imperiu”1.
Am constatat că nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte toate aceste
probleme ridicate de domnia lui Burebista. Am ales să reanalizăm tratativele
regelui get din poziţii uşor diferite faţă de ceea ce s-a scris până acum, în
scopul de a încerca un nou tip de abordare a istoriei politice a dinaştilor
daci. De asemenea, vom expune şi analiza toate teoriile emise de-a lungul
timpului cu privire la acest subiect pentru a ne face o imagine cât mai clară
asupra acestor evenimente văzute prin ochii specialiştilor.
Pentru început vom prezenta şi analiza pe scurt realităţile politice
petrecute între anii 89-50 a. Chr. legate de politicile expansioniste ale Romei,
dar şi ale lui Burebista, iar apoi vom trece la subiectul care ne interesează.
Între anii 89-63 a. Chr. se desfăşoară războaiele mitridatice.
Mithridates VI Eupator, regele Pontului, provenind dintr-o veche familie
iraniană, a reprezentat o mare primejdie, probabil cea mai mare de la
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; e-mail: eractum@yahoo.com.
Cităm aici doar câteva lucrări de referinţă care tratează printre altele şi perioada domniei
lui Burebista: Condurachi 1953; Vulpe 1968; Petre 1971; Daicoviciu 1972; Rădulescu 1977;
Crişan 1977; Gramatopol 1982; Pârvan 1982; Gostar, Lica 1984, Vulpe, Zahariade 1987;
Lica 1999a; Jordanov 2009.
*

1

153
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Hannibal2. Acesta a transformat Pontul Euxin într-un lac mitridatic dorind
să adune în jurul său pe toţi duşmanii Romei. În cele din urmă a fost învins
pe rând de generalii Sulla, Lucullus şi Pompeius. În Gallia, Caesar a dus
lungul război de cucerire între anii 58-51 a. Chr. În jurul anului 60 a. Chr.,
Burebista, regele Daciei, întreprinde primele campanii fulgerătoare de
expansiune zdrobind armatele boiilor, tauriscilor şi ale altor seminţii celtice
din Câmpia Panonică. Elocvente sunt pasajele scrise de Strabon în
Geographia:
„[...] a pustiit pe celţii care erau amestecaţi cu tracii şi ilirii şi a nimicit pe de-a
întregul pe boiii aflaţi sub conducerea lui Critasiros şi pe taurisci” (Strabon,
Geographia, VII, 3, 11)3.

Ulterior boiii au fost alungaţi înspre vest, în Gallia, unde au fost
înfrânţi de armatele lui Caesar.
Revenind la zona care ne interesează, semnalăm că în anii 73-72
a.Chr. M. T. Varro Lucullus, învingătorul tracilor din Balcani şi Moesia,
supune coloniile vest-pontice aflate în raporturi de alianţă cu Mithridates4.
Această acţiune se desfăşura în timpul celui de-al treilea război mithridatic,
concomitent acţionând şi fratele său, generalul Licinius Lucullus, care atacă
ţărmul oriental al Pontului Euxin şi Armenia. M. T. Varro Lucullus impune
cetăţilor greceşti o alianţă cu Roma, statul roman exercitând deja controlul
asupra acestora5. Grăitor este tratatul de alianţă şi asistenţă mutuală dintre
Roma şi Callatis păstrat pe o inscripţie fragmentară în piatră redactată în
limba greacă6. Este pentru prima oară când Roma îşi manifestă interesul
pentru ţărmul vestic al Pontului Euxin. Astfel, aceste colonii greceşti ies de
sub sfera de influenţă a lui Mithridates şi intră sub influenţa politică romană.
În anul 61 a. Chr. are loc, însă, o revoltă a coloniilor greceşti
împotriva Romei, cauzată de abuzurile proconsulului Macedoniei, Caius
Antonius Hybrida, care a intrat cu armata în Dobrogea încercând să o
ocupe definitiv. Coloniile greceşti pactizează cu sciţii şi bastarnii care
zdrobesc armata romană undeva lângă Histria7. Al. Suceveanu se întreabă
dacă acest eveniment tragic pentru Hybrida, potenţial adversar al lui
Pompeius, face parte sau nu dintr-un şir de acţiuni pus la cale de partizanii
lui, triumvirului care, în acelaşi an, îi serbează generalului triumful din Asia8.
Brătianu 1999, p. 134.
Izvoare 1964, p. 239.
4 Pippidi, Berciu 1965, p. 276-277.
5 Suceveanu 2000-2001, p. 328.
6 Pippidi, Berciu 1965, p. 279.
7 Ibidem, p. 282.
8 Suceveanu 2000-2001, p. 330.
2
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De asemenea, acelaşi autor este de părere că se crease un vid de putere în
zona vest-pontică după dispariţia lui Mithridates, acesta urmând a fi înlocuit
de regatul lui Burebista, regele primind probabil titlul de socius et amicus populi
Romani tocmai de la Pompeius înainte de anul 48, sau chiar din 61 a. Chr.,
devenind astfel rege clientelar al Romei9. V. Pârvan îşi punea problema dacă
geţii din zonă, protectorii tradiţionali ai coloniilor în secolele trecute, ar fi
participat la luptă10.
O parte a istoricilor care s-au ocupat de istoria veche au afirmat că
lungul război din Gallia purtat de Caesar şi apoi războiul civil dintre el şi
Pompeius au facilitat cucerirea de către Burebista a litoralului vestic al Mării
Negre11.
În Dacia exista o monarhie puternică, cu o armată numeroasă care şia demonstrat abilitatea şi mobilitatea în luptele din Pannonia şi în
fulgerătoarele incursiuni de pradă de la hotarele Republicii, încât „trecând
plin de îndrăzneală Dunărea şi jefuind Thracia până în Macedonia şi Illyria”
(Strabon, Geographia, VII, 3, 11)12, regele ajunsese un duşman incomod
pentru romani.
Într-o lucrare destul de recentă, A. Rustoiu explică din punct de
vedere istoric descoperirile arheologice care atestă existenţa unei aristocraţii
războinice ale cărei preocupări erau jaful şi războiul, dovadă fiind tocmai
amintitele incursiuni ale lui Burebista13. Este vorba despre un grup masiv de
războinici dovedit prin mormintele de tip Padea-Panaghiurski Kolonii, care
îşi face apariţia la sud de Dunăre undeva la sfârşitul sec. III - începutul
veacului următor, migrând în Oltenia, o parte a Munteniei şi sudul
Moldovei, trecând apoi în sud-vestul Transilvaniei pentru a controla
zăcămintele de sare şi comerţul cu aceasta înspre Pannonia sau alte zone
învecinate14. Cert este că această aristocraţie războinică elimină dominaţia
celtică în Transilvania în sec. II a. Chr., iar Burebista se pare că s-a ridicat
din rândurile acesteia15.
Probabil că nu era indicat pentru statul roman să atace mai întâi
Dacia, care era în proces de unificare, condusă de un monarh care îşi sporea
puterile şi îşi consolida stăpânirea într-un timp tot mai scurt. Pentru a întări
această ultimă idee, chiar H. Daicoviciu era de părere că romanii nu
îndrăzneau în acel moment să atace frontal Dacia, încercând să o învăluie
Ibidem, p. 331.
Pârvan 1982, p. 50.
11 Daicoviciu 1972, p. 73; Crişan 1977, p. 250.
12 Izvoare 1964, p. 237-239.
13 Rustoiu 2002, p. 132-133.
14 Ibidem, p. 33-40, 132-133.
15 Ibidem, p. 33.
9
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prin Dobrogea16. Mai mult, romanii au dovedit slăbiciune prin faptul că nu
au reuşit să reocupe Dobrogea în 61 a. Chr.
Pompeius era comandantul care a pus capăt definitiv puterii lui
Mithridates în războiul din 66-63 a. Chr., transformând regatul Pontului în
provincie romană. Tot el a intervenit în curăţirea Pontului Euxin de piraţi17.
De asemenea a reuşit să-i alunge pe ultimii seleucizi întemeind provincia
Syria, apoi a organizat Pontul occidental şi Cilicia în provincii romane18.
Celelalte mari realizări s-au rezumat la acordarea statutului de regat clientelar
următoarelor regate: Armenia, Cappadocia, Commagene, Bospor, Galatia,
Osroene şi Iudeea. Regatul Bosporului, condus pe Pharnaces, fiul lui
Mithridates, era acum clientelar Romei19.
Desigur că după aceste acţiuni Pompeius avea de gând în mod normal
şi logic să nu neglijeze bogatele colonii vest-pontice, scopul său şi al
Republicii pentru această zonă fiind anexarea vechilor teritorii şi oraşe aliate
cu Mithridates.
Tratativele dintre Burebista, prin trimisul său Acornion - negustor
grec din Dionysopolis -, şi Cnaeus Pompeius au avut loc în ajunul luptei
decisive de la Pharsalos. Sediul de campanie al lui Pompeius se afla, cel mai
probabil, undeva în nordul Macedoniei romane, lucru dovedit de toponimul
Praesidium Pompei20. Mai mulţi istorici (Em. Condurachi21, R. Vulpe22, A.
Petre23, H. Daicoviciu24, I. H. Crişan25, M. Zahariade26, V. Lica27, M.
Bărbulescu28, I. Glodariu29 şi K. Jordanov30) arată că Pompeius recunoştea în
schimbul ajutorului dacic posesiunile lui Burebista din dreapta Dunării,
inclusiv stăpânirea asupra coloniilor greceşti vest-pontice.
Unii specialişti cred că Burebista l-ar fi sprijinit pe Pompeius, pentru
că renumitul general a făcut carieră şi şi-a găsit gloria în Orient, sprijinit de

Daicoviciu 1972, p. 71.
Brătianu 1999, p. 136.
18 Matei 1980, p. 241.
19 Ibidem, p. 241.
20 Timoc 2007, p. 271.
21 Condurachi 1953, p. 519.
22 Vulpe 1968, p. 41; Vulpe 1976, p. 48.
23 Petre 1971, p. 103.
24 Daicoviciu 1972, p. 74.
25 Crişan 1977, p. 263.
26 Vulpe, Zahariade 1987, p. 129.
27 Lica 1999a, p. 82-83.
28 Bărbulescu et alii 2002, p. 37.
29 Glodariu 2003, p. 84.
30 Jordanov 2009, p. 279-280.
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armatele din Asia Minor31. La aceasta s-ar mai adăuga şi tradiţia, într-o mai
mică măsură, care atestă legătura dintre Orientul elenistic şi daci,
dezvoltarea acestora din urmă fiind legată de influenţele din ultimele secole
ale Orientului32. În completare, R. Vulpe conchide că Burebista a contribuit
la adâncirea dezbinării romane şi a fost de partea celui care se sprijinea pe
Orientul elenistic împotriva celui care reprezenta Occidentul, baza autentică
a puterii romane, la fel procedând şi urmaşii săi care i-au sprijinit pe Brutus
iar apoi pe Marcus Antonius33. Mai mult, magistrul Pârvan afirma că geţii au
fost întotdeauna de partea celor care au susţinut autonomiile locale
orientale: Pompeius şi Antonius, duşmani ai unor „imperialişti
deznaţionalizatori” precum Caesar şi Octavianus34.
N. Gostar şi V. Lica erau de părere că prin alianţa cu Pompeius,
regatul dac se impunea ca cea mai importantă putere politică din afara
fruntariilor romane europene35. Academicianul C. Daicoviciu remarca faptul
că Burebista a susţinut partea mai slabă angrenată în război, reprezentată de
Senat şi Pompeius36. H. Daicovociu a admis în schimb că unul din
principalele motive ale susţinerii partidei pompeiene a fost forţa net
superioară a armatelor acesteia în comparaţie cu cea a lui Caesar37.
V. Lica încerca să ne explice motivele care l-au făcut să creadă că
Pompeius i-ar fi recunoscut posesiunile din Balcani ale regelui get, făcând
comparaţie cu Orodes, regele part, care la rândul său a avut tratative cu
Pompeius în vederea sprijinirii acestuia din urmă38. În timpul negocierilor
Orodes ar fi cerut în schimbul ajutorului militar provincia Syria, una din cele
mai bogate provincii ale Imperiului, doleanţă care n-a fost acceptată de
Pompeius39. Autorul este de părere că Pompeius nu i-a acceptat oferta,
considerând exagerate pretenţiile teritoriale ale acestuia, mai ales că acest
Orodes era considerat un pericol, mai bine spus duşman al poporului roman
(hostis populi Romani); în schimb Burebista, nu i-ar fi cerut decât teritorii care
nu au apucat să fie transformate în provincie romană, chiar dacă acestea
făcuseră parte la un moment dat din sfera de influenţă a Romei40.

Vulpe 1968, p. 41; Daicoviciu 1972, p. 74.
Daicoviciu 1968, p. 108; Daicoviciu 1972, p. 74.
33 Vulpe 1968, p. 41; Vulpe 1976, p. 48.
34 Pârvan 1982, p. 48.
35 Gostar, Lica 1984, p. 25.
36 Daicoviciu et alii 1960, p. 287; Daicoviciu 1969, p. 40.
37 Daicoviciu 1968, p. 108.
38 Lica 1999a, p. 82-83.
39 Ibidem, p. 82-83.
40 Ibidem, p. 83.
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Această idee ar putea fi combătută tocmai de faptele nu tocmai
paşnice ale dinastului get îndreptate împotriva provinciilor de graniţă ale
romanilor. Credem că Burebista putea fi considerat un hostis deoarece a
atacat de câteva ori provinciile romane, aspect confirmat de Strabon41, dar şi
de descoperirile arheologice care arată o înlocuire a monedelor dacice de tip
greco-macedonean cu denarul roman într-o proporţie foarte mare, care a
fost procurat prin jaf tocmai în acea perioadă de mari tulburări de la
mijlocul secolului I a. Chr42. Aşadar, este puţin probabil ca regele get să fi
avut un altfel de statut ca al lui Orodes, aşa cum încearcă V. Lica să ne
demonstreze.
Din analiza celor descrise până acum putem admite că exista o
anumită tradiţie concretizată în relaţiile cultural-economice dintre lumea
elenistică şi civilizaţia geţilor, în schimb o eventuală mentalitate politică a
dinaştilor geţi născută din aceste legături e greu de acceptat. Regii daci
întotdeauna s-au aliat cu acel comandant care dispunea de forţe armate
impresionante. Pompeius dispunea înaintea luptei de la Pharsalos din 9
august 48 a. Chr. de aproximativ de două ori mai mulţi soldaţi faţă de
Caesar43. Antonius a avut la Actium o flotă dublă faţă de Octavianus44. Nu
se cunosc cifrele exacte ale armatelor care s-au confruntat în bătălia decisivă
de la Pharsalos, dar ştim că Caesar dispunea de aproximativ 22000 de
pedestraşi şi cam o treime din cavaleria lui Pompeius, în timp ce adversarul
a avut la dispoziţie între 35000-47000 de pedestraşi şi în jur de 7000 de
cavaleri45, ceea ce ne dovedeşte că prin numărul forţelor combatante, cele
ale partidei pompeiene erau impresionante şi net superioare armatei lui
Caesar.
Pentru analizarea acestui subiect am considerat că este importantă şi o
discuţie cu privire la relaţiile lui Burebista cu coloniile greceşti vest-pontice,
deoarece interesul regelui pentru controlul acestora a fost evident şi cu
siguranţă în tratativele cu Pompeius au constituit subiect de negociere.
A. Rădulescu susţinea participarea geţilor lui Burebista alături de
bastarni în campania împotriva lui Hybrida şi înglobarea cetăţilor greceşti
vest-pontice în regatul său ca urmare a unei acţiuni politice bine concertate
de contracarare a expansiunii romane în această zonă a Balcanilor46. Într-un
studiu politizat apărut în 1980 cu ocazia aniversării a 2050 de ani de la
Izvoare 1964, p. 237-239.
Babeş 1974, p. 231.
43 ECR 1982, p. 580.
44 Ibidem, p. 19.
45 Hanga 1967, p. 237; Cary, Scullard 2008, p. 315.
46 Rădulescu 1977, p. 66, 68.
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întemeierea „statului centralizat geto-dac” D. Berciu explică intervenţiile lui
M. T. Varro Lucullus din 72-71 a. Chr., respectiv a proconsulului
Macedoniei, Caius Antonius Hybrida, din 61 a. Chr., drept urmare a politicii
de contracarare a expansiunii „statului” lui Burebista în zona litoralului
cetăţilor vest-pontice, după înlăturarea influenţei politice a lui Mithridates
VI Eupator47. Autorul încearcă să ne demonstreze că anexarea coloniilor
greceşti a fost înfăptuită ca urmare a unui plan politic bine gândit, regele get
păstrând astfel o tradiţie politică veche de mai multe secole prin care dinaştii
geţi aveau rolul de protectori al acestora48.
Ligia Ruscu, într-o lucrare consacrată relaţiilor externe ale coloniilor
greceşti de pe litoralul românesc al Mării Negre, contestă teoria lui I. H.
Crişan şi D. Berciu cu privire la politica expansionistă a regelui49, şi anume,
că Burebista ar fi cucerit coloniile greceşti ca urmare a unui plan politic bine
stabilit de înglobare a acestora în „statul” creat de el50. Autoarea afirmă că
niciun izvor epigrafic sau narativ nu relatează o ocupare a coloniilor de către
un dinast get, idee sprijinită şi de descoperirile arheologice care atestă în
unele oraşe o prezenţă sporadică, de scurtă durată a geţilor51. Este posibil ca
Burebista să fi stabilit un protectorat asupra acestor colonii, fără a le
introduce în regatul său, cu condiţia să plătească un tribut52. Pe aceeaşi
poziţie se afla şi M. Gramatopol într-o lucrare publicată cu aproape trei
decenii în urmă, când susţinea că distrugerile atestate arheologic ar fi putut fi
provocate de alţi dinaşti sau şefi de triburi getice care locuiau în hinterlandul
cetăţilor respective, şi nu neapărat de Burebista53.
De asemenea, M. Babeş, într-un studiu publicat cu mulţi ani în urmă,
susţinea că scopul lui Burebista a fost de a prăda cetăţile greceşti de la
Pontul Euxin54 şi nu de a le îngloba într-un „stat”, aşa cum au susţinut o
serie de istorici români55. Autorul ne relatează că izvoarele epigrafice şi
narative vorbesc despre campanii pustiitoare ale geţilor concretizate prin
distrugeri masive în unele cetăţi greceşti, precum Olbia şi Histria56.
M. Gramatopol a avansat ideea că Burebista şi-ar fi asumat rolul
potolirii triburilor tracice din Munţii Haemus, care făceau probleme
Berciu 1980, p. 1033-1034.
Ibidem, p. 1040.
49 Ruscu 2002, p. 300-301.
50 Crişan 1977, p. 248-257; Berciu 1980, p. 1040.
51 Ruscu 2002, p. 301.
52 Ibidem, p. 301.
53 Gramatopol 1982, p. 135.
54 Babeş 1974, p. 221.
55 Preda 1986, p. 1176.
56 Babeş 1974, p. 221.
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romanilor de ceva vreme, contribuind ulterior la îngreunarea penetraţiei
romane la Dunărea de Jos57. Acelaşi autor emite câteva teorii care merită a fi
discutate. În campania orientală a lui Pompeius din anii 66-62 a. Chr. acesta
a căutat să pacifice zona şi să restaureze puterea romană pe alte principii.
Până în acel moment provinciile sau regatele clientelare au fost exploatate
exagerat de italicii care au urmărit îmbogăţirea rapidă prin impunerea unei
fiscalităţi excesive58. Pompeius a căutat să reglementeze raporturile dintre
puterea romană şi lumea elenistică prin scutirea de impozite pe mai mulţi
ani şi iertarea de datorii a oraşelor greceşti ruinate59. Politica lui Caesar a fost
cu totul alta cu privire la Orientul elenistic şi Grecia, suprimând comerţul
acestora cu porturile greceşti de la Pontul Euxin şi cu populaţia tracică din
Balcani prin acordarea statutului de porto franco Delosului şi refacerea
portului Corint, astfel încât bogăţiile Orientului au luat în cele din urmă
calea Italiei60. Prin aceste măsuri Pompeius şi-a atras simpatia populaţiei
orientale a imperiului, fiindu-i mult mai uşor să-şi facă aliaţi o serie de oraşe
greceşti şi regi locali. De aceste politici pompeiene, în opinia lui M.
Gramatopol, Burebista ar fi căutat să se alipească, în scopul refacerii
comerţului tracic şi al cetăţilor greceşti de pe malul vestic al Pontului
Euxin61. Demersul lui M. Gramatopol, bun cunoscător al lumii elenistice,
pare tentant ca mod de abordare. Dar ne este greu să credem că regele get
împărtăşea o viziune politică atât de avansată, dată fiind şi dezvoltarea
„statalităţii” geto-dacice la acea vreme.
Nu se mai poate accepta o implicare a lui Burebista în evenimentele
din 62-61 a. Chr., şi nicio anexare de facto a coloniilor greceşti în regatul său.
Suntem de acord cu teoriile emise de M. Gramatopol şi Ligia Ruscu cu
privire la lipsa dovezilor privind anexarea coloniilor greceşti în regatul
burebistan, cât şi cu faptul că distrugerile acestora puteau fi provocate şi de
alţi şefi locali geţi. Despre un aşa-zis rol al dinastului get în aducerea la
ascultare a triburilor tracice care le făceau probleme romanilor nu poate fi
vorba deoarece chiar regele get, după cum se ştie, susţinea campanii de jaf în
provinciile romane.
Într-un studiu foarte recent, K. Jordanov susţine că regatul odrys aflat
la sud de Haemus a avut de suferit de pe urma războiului civil, lucru de care
ar fi profitat Burebista, care şi-a consolidat astfel stăpânirea în teritoriile de
la nord de Munţii Balcani, şi mai mult decât atât, ar fi avut noi revendicări
Gramatopol 1982, p. 135.
Gramatopol 2008, p. 10-11.
59 Ibidem, p. 24.
60 Ibidem, p. 10-11.
61 Ibidem, p. 24.
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teritoriale asupra pământurilor aflate sub controlul regatului amintit62. Cu
privire la pretenţiile teritoriale burebistane de la sud de Haemus,
deocamdată nu se poate pune în discuţie într-un mod foarte serios această
teorie deoarece aceasta ar trebui verificată din punct de vedere arheologic.
Prin tratativele duse cu Pompeius, Burebista a urmărit probabil mai
multe scopuri: în principal presupunem că ar fi dorit să prelungească cât mai
mult războiul civil pentru amânarea atacului decisiv asupra Daciei şi slăbirea
statului roman; în al doilea rând credem că a urmărit intrarea într-un sistem
clientelar de alianţe alături de Pompeius, care era considerat favorit la
câştigarea războiului civil. Când este vorba de mercenariat, ca în orice
război, este posibil să fi fost vorba şi de o sumă importantă de bani pe care
Burebista şi aristocraţia sa războinică ar fi cerut-o, lucru presupus şi de I. H.
Crişan63. Practica mercenariatului în lumea geto-dacică este susţinută de A.
Rustoiu şi C. Timoc64. Odată intrat în sfera de influenţă politică a Romei,
litoralul vest-pontic, la fel ca orice teritoriu deja cucerit, deşi fusese pierdut
temporar la un moment dat, nu credem că a fost cedat regatului lui
Burebista, pentru că nu exista o practică de acest fel în politica statului
roman care se afla în plină expansiune, idee afirmată nu demult şi de Ligia
Ruscu65. Aceeaşi autoare avansează ideea că Burebista ar fi vrut să-l
convingă pe Pompeius în tratative că atacurile asupra coloniilor de pe malul
occidental al Pontului Euxin care intraseră deja în sfera de influenţă romană,
nu ar fi reprezentat un act de politică antiromană, dorind astfel să evite
viitoarele represalii ale romanilor66. Desigur că această ultimă teorie merită a
fi luată în calcul deoarece credem că se apropie mai mult de adevăr, în
sensul acceptării statutului inferior al regelui în raport cu puterea unui
triumvir, respectiv Pompeius.
Va trebui să analizăm şi o serie de izvoare-relatări antice care ne
vorbesc despre războiul civil din 49-45 a. Chr. Ne vom concentra în special
asupra momentului de dinaintea bătăliei decisive de la Pharsalos desfăşurată
la 9 august 48 a. Chr. Caesar relatează despre evenimentele care au urmat
luptei de la Dyrrachium următoarele:
„Pompeius se grăbi ca şi cum nicio schimbare nu mai putea avea loc, să
trâmbiţe pe toată faţa pământului, în vorbe sau în scris, izbânda zilei aceleia”
(Caesar, De bello civili, III, 72)67.
Jordanov 2009, p. 280.
Crişan 1977, p. 263.
64 Rustoiu 2002, p. 41-46; Timoc 2007, p. 271.
65 Ruscu 2002, p. 305.
66 Ibidem, p. 306-307.
67 Crişan 1977, p. 262, nota 852.
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Appianus ne dă informaţii preţioase care au precedat această bătălie
relatându-ne un discurs al lui Pompeius ţinut în faţa partizanilor săi la
plecarea din Italia:
„Toate neamurile răsăritului şi de pe meleagurile Pontului Euxin, câte le-am
putea înşira, fie greci, fie barbari, toate sunt alături de noi. Iar regii, atât
prietenii poporului roman, cât şi ai mei, ne pun la îndemână trupe, arme,
hrană şi alte lucruri trebuincioase pregătirii noastre” (Appianus, Războiul civil,
II, 51)68.

Două izvoare îi amintesc pe geţi în preajma bătăliilor principale de la
Dyrrachium şi Pharsalos. Primul este o scrisoare către Atticus - Epistulae ad
Atticum - redactată în martie 49 a. Chr. de către Cicero, care a dezvăluit o
informaţie indirectă cu privire la existenţa unor tratative ale partizanilor lui
Pompeius cu geţii, armenii şi colchii (Cicero, Epistulae ad Atticum, IX, 10,
3)69. Nu ştim dacă este vorba despre geţii lui Burebista sau despre alte triburi
sud-tracice, dar este posibil ca o serie de tratative să fi avut loc mult înaintea
ridicării decretului în cinstea lui Acornion de la Dionysopolis. De la
Appianus ştim că alianţele generalului roman erau perfectate încă dinaintea
luptei de la Dyrrachium, acesta relatând discursul pomenit mai sus, ţinut de
Pompeius la sfârşitul anului 49 a. Chr. după părăsirea Italiei (Appianus,
Războiul civil, II, 51)70. Al doilea izvor narativ este un fragment din epopeea
Farsalia redactată de poetul Lucan, care ne relatează probabil despre o aluzie
privind participarea diverşilor dinaşti daci şi geţi la războiul civil (Lucan,
Pharsalia, II, 52-54)71. Opera, păstrată complet, a fost foarte bine
documentată, poetul consultând scrierile lui Caesar, Titus Livius, Seneca
Retorul şi Cicero72.
V. Lica explică lipsa geţilor ca aliaţi ai lui Pompeius în izvoarele
narative în felul următor: timpul prea scurt scurs între momentul încheierii
tratatului şi data bătăliei finale de la Pharsalos sau adoptarea de către rege a
unei atitudini de expectativă, la fel cum au făcut şi alţi regi clientelari Romei
precum Tigranes, regele Armeniei, şi Pharnaces, regele Bosporului73.
Aceeaşi ideea este împărtăşită şi de C. Timoc într-un studiu recent, fără a
intra în detalii74.
În ceea ce priveşte prima variantă avansată de regretatul cercetător
gălăţean V. Lica se poate considera că regele get nu a constituit un factor
Izvoare 1964, p. 573.
Ibidem, p. 176-177.
70 Ibidem, p. 573, nota 53.
71 Ibidem, p. 375, nota 1.
72 Cizek 1994, p. 482-483.
73 Lica 1999a, p. 86-88.
74 Timoc 2007, p. 271.
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important în sistemul de alianţe realizat de Pompeius, dovadă tratativele
destul de târzii, între acesta şi Acornion. În al doilea rând, este greu să ne
pronunţăm dacă Burebista a adoptat o atitudine de expectativă în acest
conflict fără a avea mai multe indicii în acest sens.
Credem că acei regi clientelari care au primit titlul de socius et amicus
populi Romani erau deopotrivă supuşi Romei, cât şi lui Pompeius. I. H. Crişan
a încercat să facă deosebirea între prietenii poporului roman şi cei ai lui
Pompeius, concluzionând că Burebista făcea parte din categoria prietenilor
personali ai generalului75. Conform lui V. Lica, Burebista ar fi devenit socius
et amicus populi Romani la fel ca Iuba, nefiind exclus să fi fost considerat chiar
un amicus Pompei76. Acest detaliu credem că a stârnit dezbateri inutile
deoarece Pompeius, prin discursul său, se identifica după opinia noastră cu
poporul roman al cărui exponent se manifesta, aliaţii lui personali deţinând
titlul de socius et amicus populi Romani.
Ne punem problema dacă ar fi fost atât de necesar un ajutor din
partea regelui get, în condiţiile în care Pompeius dispunea de atâţia aliaţi şi
trupe provinciale. Ţinând cont că regele get avea antecedente nefaste
împotriva Romei prin atacarea unor posesiuni sau provincii în scopul de a le
jefui, putem spune că dinastul nu putea fi catalogat drept partener de
încredere pentru Pompeius. Pe de altă parte, generalul roman a primit ajutor
pe baza legăturilor pe care şi le-a consolidat după campaniile victorioase din
Orient.
După victoria de la Dyrrachium, Pompeius era considerat de opinia
publică drept învingător şi mare favorit în câştigarea luptei decisive. Numai
geniul militar al lui Caesar a făcut ca balanţa să se încline în favoarea sa. În
ceea ce-l priveşte pe Burebista, nu ar fi exclus ca acesta să fi urmat trendul
politic favorabil lui Pompeius, generat în partea orientală a Imperiului după
lupta de la Dyrrachium.
Am afirmat că regele get nu este pomenit în izvoarele narative care au
relatat despre războiul civil. Am ales să verificăm cât s-a mai păstrat din
operele care au tratat războiul civil, pentru a ne face o imagine cât se poate
de obiectivă cu privire la sursele narative antice. Opera lui Suetonius Vitae
duodecim Caesarum - care se păstrează în întregime -, este bine informată şi
foloseşte documente de arhivă77. Doar în primele două biografii consacrate
lui Caius Iulius Caesar şi Octavianus Augustus istoricul a citat 25 autori,
printre care îi amintim pe Titus Livius, Plinius cel Bătrân, Seneca Retorul şi

Crişan 1977, p. 262.
Lica 1999a, p. 84; Lica 1999b, p. 909.
77 Boia 1978, p. 188; ECR 1982, p. 737.
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Seneca Filosoful78. A folosit, de asemenea, foarte multe izvoare primare79.
Plutarh, cel mai de seamă reprezentant al genului biografic în antichitate,
citează în Vieţi paralele peste 200 de autori şi este bine documentat,
păstrându-i-se opera80. De bello civili a lui Caesar s-a păstrat complet81.
Adversarul lui Pompeius nu ne pomeneşte nimic despre regele get. Dacă ar
fi fost atât de important, oare nu ar fi fost normal să-l amintească? Este o
întrebare pe care ar trebui să şi-o pună orice istoric. Strabon, contemporan
cu regele, nu relatează vreo informaţie despre tratativele cu Pompeius.
Din Istoria romană a lui Appianus a ajuns la noi partea cu războaiele
civile (cărţile XI-XVII), opera fiind documentată pe baza numeroaselor
izvoare latine păstrate în original: Fabius Pictor, Claudius Quadrigarius,
Sallustius, Asinius Pollio, Titus Livius sau Seneca82. Din Istoria romană a lui
Cassius Dio s-au păstrat integral cărţile XXXVI-LIV, care cuprind perioada
anilor 68-10 a.Chr83. De asemenea, din Ab urbe condita a lui Titus Livius doar
două cărţi au fost pierdute, restul păstrându-se în original (35 cărţi) sau în
rezumate târzii84. Velleius Paterculus a scris Historiae Romanae ad Marcum
Vinicium consulem libri II, din care s-a păstrat partea a doua care vorbeşte şi
despre războiul civil85. Acest autor a trăit în sec. I a. Chr., astfel încât ar fi
trebuit să fie bine informat despre aceste evenimente, lucru confirmat de
studierea operei, în care a citat mai mulţi autori latini printre care Cato cel
Bătrân, Cornelius Nepos, Atticus, Salustius şi Cicero86.
O nouă discuţie asupra presupusei implicări în lupta de la Pharsalos
este lansată de S. M. Indrieş pe baza unui text din secolul VII, atribuit lui
Isidor din Sevilla (Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, 3), în
care autorul creştin relatează că „goţii care au oferit ajutor militar lui Pompei
şi au venit în Thesalia pentru a lupta împotriva lui Caesar” nu au fost alţii
decât geţii, probabil cei conduşi de Burebista87. De asemenea, admite că ar
putea fi o confuzie a autorului sevilian între goţi şi tracii lui Sadalas,
conducătorul triburilor tracice ale astilor care au participat la războiul civil88.
Cu toate acestea, acceptă textul decretului dionysopolitan, cât şi relatările lui
Cizek 1994, p. 600.
Ibidem, p. 600.
80 Boia 1978, p. 164; ECR 1982, p. 592.
81 Boia 1978, p. 50; ECR 1982, p. 399.
82 ECR 1982, p. 69.
83 Boia 1978, p. 66.
84 Ibidem, p. 200.
85 ECR 1982, p. 804.
86 Cizek 1994, p. 438.
87 Indrieş 2010, p. 194.
88 Ibidem, p. 196-197.
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Appianus ca fiind dovezi ale implicării directe sau indirecte ale lui Burebista
în războiul civil, ignorând relatarile lui Caesar cu privire la aliaţii lui
Pompei89. Considerăm că lucrarea De bello civili este una de importanţă
maximă în ceea ce priveşte informaţiile despre aliaţii lui Pompeius înaintea
confruntării decisive de la Pharsalus. Dacă Burebista ar fi avut întradevăr un
anumit rol militar sau politic în această „afacere”, cu siguranţă ar fi fost
menţionat de Caesar în opera sa.
După ce am urmărit cu atenţie situaţia izvoarelor narative care
vorbesc despre războiul civil şi Burebista, putem să ne punem întrebări şi să
tragem concluzii cu privire la rolul pe care l-ar fi avut Burebista în
desfăşurarea acestor evenimente. Din moment ce niciun izvor literar care ne
relatează despre desfăşurarea acestor evenimente nu face vreo referire la
prezenţa dinastului get, înseamnă că importanţa sa nu a fost una de mare
amploare, aşa cum a susţinut o mare parte a istoricilor de dinainte de 1989,
dar nu numai. Rolul său a fost unul secundar în toată această afacere, fiind
unul din regii clientelari care a încercat cu această ocazie să-şi găsească
protecţia la unul din cei doi protagonişti.
Evenimentele ulterioare dovedesc că dinastul get nu a fost inspirat,
fapt ce a atras „duşmănia” învingătorului care a iniţiat pregătirea serioasă a
unei campanii militare împotriva dacilor, informaţie ajunsă la noi prin
intermediul a doi istorici antici, Suetonius, care ne precizează că Caesar
„dorea să ţină în frâu pe daci, care se răspândiseră în Tracia şi în Pont […]”
(Suetonius, Divinul Iulius, XLIV, 6)90, respectiv Appianus, care ne relatează
că dictatorul „dorea mai întâi să-i atace pe geţi, un neam vecin cu statul
roman, neam oţelit în lupte şi iubitor de război” (Appianus, Războiul civil, II,
110)91.
Textul decretului dionysopolitan ne sugerează doar că Acornion s-a
întâlnit cu Pompeius în Macedonia, în apropiere de Heraclea Lyncestis,
obţinând bunăvoinţa romanilor pentru rege92. Nu se cunosc avantajele
obţinute de Burebista din aceste negocieri, dar presupunem că Acornion a
reuşit să se înţeleagă asupra unor privilegii comerciale pentru colonia sa.
Personalitatea lui Burebista a fost reactualizată în timpul regimului
naţional-comunist a lui Ceauşescu, când o serie de regi daci precum
Dromichetes, Burebista şi Decebal au fost „promovaţi” în panteonul istoric
al poporului român93. Tocmai de aceea s-a organizat în anul 1980, prin grija
Ibidem, p. 194-198.
Izvoare 1964, p. 515.
91 Ibidem, p. 575.
92 Pârvan 1982, p. 51.
93 Boia 2005, p. 357.
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partidului comunist, aniversarea a 2050 de ani de la întemeierea „primului
stat centralizat şi independent condus de Burebista”, manifestare copiată
după modelul iranian al aniversării, în anul 1971, de către regimul lui Reza
Pahlavi, a 2500 de ani de la crearea statului iranian94. Un alt motiv al acestei
aniversări l-a constituit concurenţa vecinilor bulgari care au sărbătorit 1300
de ani de la întemeierea primului ţarat bulgar din timpul lui Asparuch95. Era
un moment prielnic de a „demonstra” că strămoşii noştri sunt mult mai
vechi decât cei ai bulgarilor96. Încă din anii ’70 ai secolului trecut, istoria
veche şi arheologia au fost folosite de regim în scopul legitimării sale,
reuşind să-l încadreze pe Burebista ca precursor al lui Ceauşescu97. S-a creat
astfel unul din „dubletele” de succes ale istoriei românilor, respectiv
Burebista - Ceauşescu, alături de celelalte create deja: Traian - Carol I şi
Bălcescu - Gheorghiu-Dej98.
Datorită politicii promovate de regimul comunist, prin care a fost
exagerat rolul unor dinaşti daci, s-a dezvoltat un naţionalism exacerbat care
a influenţat în bună măsură mentalul generaţiilor care au urmat.
Personalitatea lui Burebista se confunda acum cu cea a lui Ceauşescu, care
şi-a urmărit justificarea regimului personal. Imaginea dinastului a contribuit
la dezvoltarea cultului personalităţii în această perioadă de tristă amintire
care ne-a influenţat în mod negativ viaţa de zi cu zi.
Considerăm că manualele şcolare care tratează istoria românilor ar
trebui rescrise, deoarece o serie de subiecte sunt încă tratate sub influenţa
naţionalismului comunist care a produs mult rău în subconştientul atâtor
generaţii de elevi care n-au avut şi nu au nicio vină că li s-a „servit” o serie
de inepţii care n-au nimic de-a face cu realitatea istorică. Istoria dacilor
trebuie să fie scrisă de profesionişti în domeniu, nu de tot felul de diletanţi
(nu le rezerv onoarea de a le pomeni numele) care vor să schimbe istoria
omenirii şi iau în derâdere activitatea ştiinţifică a câtorva generaţii de istoriciarheologi care şi-au dedicat întreaga viaţă pentru studierea, înţelegerea şi
explicarea cât mai corect posibilă a acestei civilizaţii atât de originale.

Sonoc, Grişcan 2008, p. 116, 137; Babeş 2008-2009, p. 9.
Babeş 2008-2009, p. 9.
96 Ibidem, p. 9.
97 Sonoc, Grişcan 2008, p. 116, 137.
98 Boia 2005, p. 357.
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Burebista and the Civil War in Rome (49-45 B.C.).
Considerations Regarding the Political Relations with Cnaeus Pompeius
(Abstract)
There were several objectives that Burebista pursued in the negotiations carried
with Pompeius. We assume that his main interest was that the civil war be prolonged for as
long as possible to keep Dacia out of the immediate danger of a decisive attack. Secondly,
we believe that he sought entry into a clientelistic system of alliances with Pompeius, the
favourite to winning the civil war.
We can admit that there was a certain tradition materialised in the cultural and
economic relations between the Hellenistic world and the Getae civilisation, but it is
difficult to accept the possibility for these relations to have induced any political mentality
in the Dacian dynasts. Dacian kings always sought alliance with that commander who led
the most impressive army.
In our opinion, Burebista could be considered a hostis because he attacked Roman
provinces on several occasions, fact confirmed by Strabo as well as archaeological
discoveries showing that Dacian coins of Greek-Macedonian type were largely replaced
with the Roman denarius procured through robbery in this period of great turmoil that was
the middle of first century B.C. It is therefore highly unlikely for the Getic king to have had
a status different than that of Orodes, as V. Lica sought to demonstrate.
After the victory of Dyrrachium public opinion considered Pompeius the favourite
to winning the decisive battle. Caesar’s military genius, however, was to tip the balance in
his own favour. Burebista might have followed the political trend that favoured Pompeius
and that started in the Eastern part of the empire after the battle of Dyrrachium.
After the close insight into the narrative sources dealing with the civil war and
Burebista, we can now formulate questions and draw conclusions on the role of Burebista
in the unfolding of these events. Since no such source makes any reference to the Getic
dynast, his role must have been a minor one, which is not what most historians claimed
before and even after 1989. He played a secondary part in this whole affair and made use
of the opportunity to obtain the protection of one of the two protagonists.
The communist regime overstated the importance of the Dacians dynasts which
made way to an exacerbated nationalism with a huge bearing on the coming generations.
We believe that Romanian history textbooks should be rewritten because a number of
topics continue to be treated under this influence. The history of Dacia must be written by
professionals in the field and not by amateurs who scoff at the scientific work of several
generations of historians and archaeologists who dedicated their entire lives to studying,
understanding and explaining the Dacian civilisation.
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RĂZBOINICI NORD-DUNĂRENI ÎN ARMURI DE ZALE
(SEC. II A. CHR.-SEC. II P. CHR) - PARTEA I
Cătălin BORANGIC*
Descoperirile arheologice de armuri au, în general, un caracter izolat,
acestea aparţinând unor complexe arheologice, respectiv morminte ale unor
indivizi cu o poziţie dominantă pe scara socială. Plecând de la această
realitate, la care se adaugă valoarea economică şi tehnologia deloc la
îndemâna oricui, se poate justifica, într-o oarecare măsură, raritatea acestor
piese de echipament în Dacia preromană. În ciuda acestui fapt au putut fi
localizate o serie de descoperiri de armuri de zale în nordul Dunării, atât în
literatura de specialitate, cât şi în patrimoniul muzeistic.
Cea mai mare parte a cămăşilor de zale descoperite în acest areal
provine din contexte funerare, ceea ce întăreşte certitudinea că mormintele
pot fi atribuite, fără dubii, unor membri marcanţi ai elitei militare şi,
admiţând acest lucru, ele oferă o bună perspectivă privitoare la arsenalul şi
potenţa economică a acestor războinici. Aparţinând unor personaje de prim
rang, al căror rit funerar a fost incineraţia, fapt ce a dus la degradarea
puternică a pieselor, multe astfel de armuri au fost recuperate într-o stare
deplorabilă, datorată practicilor ritualice, dar şi solurilor acide din zonă1. Un
alt aspect, ce împiedică reconstituirea exactă a pieselor, îl reprezintă faptul
că, în cele mai multe cazuri, armurile par să fi fost distruse intenţionat,
înainte de ardere2. În ciuda acestor dificultăţi, întregul lot de piese oferă un
set de date deosebit de importante referitoare la statutul proprietarului, la
dotarea militară, dar şi la concepţiile spirituale ale elitei care le utiliza şi ale
epocii căreia îi aparţin.

* Masterand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: dada@enciclopediadacica.ro.
1 Nu trebuie omis nici faptul că trefilarea modifică negativ capacităţile de conservare ale
elementelor de fier şi astfel multe artefacte suferă o dezagregare rapidă, datorată, în bună
parte, caracteristicilor naturale ale fierului, dimensiunilor reduse ale subansamblelor
cămăşilor de zale, cumulate cu tipul şi timpul de depunere în sol, elemente agravate de
agresivitatea naturală a mediului.
2 Piese întregi s-au descoperit doar la Popeşti (T4), Radovanu şi Zemplin, la care se adaugă
o armură cu o contextualitate incertă (cat. 18).
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Cămăşile de zale utilizate de războinicii din zona Dunării de Jos şi
Bazinul Carpatic se pot împărţi în două mari grupe, delimitate atât
cronologic şi morfologic, cât şi geografic. Dunărea desparte cele două
grupe, zalele descoperite în sudul fluviului fiind, în majoritatea lor, datate
mai timpuriu3, iar din punct de vedere tehnic şi morfologic, fiind deosebite
de cele din zona intracarpatică şi Muntenia actuală.
Prima grupă a beneficiat de o atenţie mai deosebită din partea
specialiştilor, fiind publicate şi discutate detaliile pieselor4, nemaifiind,
aşadar, necesară o analiză amanunţită a fiecărei descoperiri în parte.
Prezentarea lor în lucrarea de faţă are doar rolul de a aşeza piesele în
contextul fenomenului militar local şi ca elemente de analogie morfologică.
Armurile de zale descoperite pe teritoriul Bulgariei sunt plasate
cronologic începând din secolul III a. Chr şi până în secolul I a. Chr., şi au
aparţinut unor războinici incineraţi împreună cu armamentul lor, în
morminte plane sau tumulare. Cămăşile au fost confecţionate din inele de
sârmă de fier al căror diametru variază între 0,5 şi 1 cm, aplatizate şi nituite
la capete. În cazul fragmentului descoperit la Varbeşniţa (Върбешница),
regiunea Vraţa, toate zalele erau închise prin nituri (pl. I/1). Procedeul,
deosebit de laborios, conferea armurii o rezistenţă deosebită, realizarea
armurii căzând în sarcina unor meşteri extrem de specializaţi5.
Alte resturi ale unor cămăşi de zale au fost descoperite la Doyrenţi
(Дойренци), regiunea Lovech (pl. I/2-3), într-un mormânt tumular de
incineraţie, alături de un umbo de scut, patru lănci, o spadă cu teacă şi
numeroase vase şi podoabe de metal preţios. Fragmente au mai fost
descoperite la Mezdra (Мездра) (pl. II/1) şi Tărnava (Търнава) (pl. II/3),
Vraţa (Враца), regiunea Vraţa (pl. II/2), la Smochan (Смочан), regiunea
Lovech (pl. I/4) şi în alte zone ale Traciei antice: Ravnogor (Равногор),
3 Un caz aparte îl reprezintă armura războinicului celt de la Ciumeşti, considerată de către
M. Feugère drept una dintre cele mai timpurii exemplare, fapt contrazis ulterior de
descoperirile de la Hjortspring, în Danemarca, armurile provenind, după părerea
specialiştilor, din spaţiul Europei Centrale sau chiar din zona balcanică. Cămăşile de zale
(cca 10-12 exemplare?) au fost atribuite unor căpetenii ale unui corp expediţionar germanic,
cu o bază de recrutare mai largă, ipoteză susţinută de existenţa între armele care au făcut
obiectul sacrificiului, a unei lănci-seceră de tip rhomphaia, utilizată exclusiv de către traci în
secolele IV-II a. Chr. Aceşti războinici au atacat insula Als, în jurul anului 350 a. Chr. (Kaul
2003, p. 213, p. 217). La aceasta putem adăuga şi un exemplar provenit din Slovacia (Horný
Jatov), datat în prima jumătate a secolului III a. Chr. (cf. Rustoiu 2008, p. 27). Zalele de la
Ciumeşti nu fac parte din intervalul cronologic studiat şi nici din orizontul etno-cultural abordat,
fiind incluse în discuţie doar din motive statistice.
4 Torbov 2004, passim. Analiza şi concluziile, inclusiv numărul descoperirilor, sunt valabile
până la nivelului anului 2004.
5 Ibidem, p. 57.
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regiunea Pazardjic, Şipka (Шипка), tumulul de la Roshava Dragana, regiunea
Stara Zagora, Branichevo (Браничево), Kyolmen (Кьолмен), Yankovo
(Янково), regiunea Şumen şi în alte câteva puncte (pl. III)6.
Morfologia exactă a acestor echipamente de luptă este foarte greu de
reconstituit cu exactitate, ele fiind supuse temperaturilor înalte odată cu
incinerarea defuncţilor, la care se adaugă distrugerile datorate timpului trecut
de la depunere şi până la descoperire, iar în unele cazuri, condiţiilor de
descoperire. Fără îndoială, o astfel de cămaşă copia modelul tunicii peste
care era purtată, cu trei deschizături în partea superioară, pentru braţe şi cap,
iar în partea inferioară una mai mare pentru trunchi.
În unele dintre cazuri însă au fost descoperite sistemele de închidere
ale cămăşilor, ceea ce denotă existenţa unei singure deschizături în partea
superioară, „umerii”, în fapt prelungiri ale spatelui, încheindu-se în faţă, prin
suprapunere peste piept. Deşi starea fragmentară în care au ajuns până la
noi obligă la circumspecţie în cazul reconstituirilor, cercetătorul bulgar N.
Torbov propune trei posibile tipuri de încuietori, pe baza fragmentelor
recuperate (pl. V/1-3)7. De remarcat că astfel de sisteme de închidere sunt
utilizate şi la cămăşile de zale celtice figurate pe templul Atenei din Pergam,
datate în secolul II a. Chr. De asemenea, unul dintre aceste sisteme de
închidere, aşa numitul „în formă de gât de lebădă”, provine din Marea
Britanie, fiind descoperit la Kirkburn8 şi la Popeşti, probabil în cazul cămăşii
din tumulul II9. Prezenţa acestui sistem de închidere poate ajuta, alături de
reprezentările artistice, la reconstituirea, fie şi ipotetică, a formei cămăşilor
de zale de pe teritoriul Traciei antice (pl. V/1).
Situaţia armurilor de zale descoperite în nordul Dunării nu este la fel
de cunoscută, deşi numărul pieselor găsite este mare, aristocraţia războinică
locală utilizând aceste echipamente începând din secolul II a. Chr.
Exceptând descoperirea de la Ciumeşti, ce a aparţinut unui războinic
celt care a trăit în a doua jumătate a secolului III a. Chr.10, restul
descoperirilor certe sunt ceva mai târzii, ceea ce întăreşte ipoteza că aceste
echipamente au ajuns în nordul Dunării odată cu deplasarea grupului
cultural Padea-Panagjurskii Kolonii, în ale cărui complexe funerare au fost
descoperite majoritatea pieselor. Războinicii acestui grup eterogen posedau
o panoplie de arme, compusă din scuturi, probabil ovale, cu umbo metalic,
spade drepte de tip celtic, pumnale curbe de tip sica, vârfuri de lănci, diverse
Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 57-60.
8 Stead 1991, p. 55, fig. e-f.
9 Rustoiu 2008, p. 29, nota 59.
10 Întreaga problematică a cronologiei mormântului de la Ciumeşti la ibidem, passim.
6
7
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piese de harnaşament, zăbale de tip tracic şi, uneori, cămaşă de zale. Defuncţii
au fost arşi şi, ulterior, resturile îngropate, alături de echipamentul de luptă,
în morminte plane sau tumulare. Din cauza incinerării, dar nu numai, piesele
sunt adesea în stare fragmentară, reconstituirea lor ridicând unele probleme.
Cea mai timpurie cămaşă de zale descoperită pe teritoriul Daciei
preromane este cea de la Cetăţeni, jud. Argeş, datată pe parcursul sec. II a.
Chr. Fragmentele armurii au inele de fier, cu densitate ridicată, strânse unele
în altele. Cămaşa a fost supusă unor arderi intense, căpătând un aspect de
bulgăre vitrificat, compact (cat. nr. 1; pl. VI/1-2). Pe cămaşă erau fixate, cu
ajutorul unei plase de sârmă din fier prinsă pe zale, aplice ornamentale, aşazisele „lunule”, realizate din tablă de aur (pl. VI/3). Piesa aparţine unui
mormânt complex ce a beneficiat de o atenţie deosebită acordată întregii
amenajări funerare, inspirată din modele greceşti şi căruia, se pare, îi mai
aparţinea şi un umbo de fier. Mormântul prezintă particularităţi evidente faţă
de alte construcţii funerare din aceeaşi perioadă, fiind mărginit cu ziduri de
piatră de formă rectangulară, în mijlocul cărora a avut loc arderea
defunctului. Inventarul din zona rugului, format din rămăşiţe de arme,
bucăţi din cămaşa de zale, resturi ale unor podoabe de aur şi argint, mărgele
de sticlă, fragmente de amfore, este completat de cel dintr-o groapă aflată
aproximativ în centrul complexului, acoperită cu patru lespezi de piatră, în
care se găsea urna (jumătatea inferioară a unei oale lustruite), în care erau
depuse un umbo şi aproximativ 100 de oase calcinate11.
Catalog nr. 1 (în continuare, catalog se va abrevia cat.)
Locul descoperirii, toponim: comuna Cetăţeni, judeţul Argeş.
Tipul piesei: cămaşă de zale (fragmente).
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie (M 1).
Inventar asociat: lunule de aur, umbo?
Locul depozitării: Muzeul Militar Naţional.
Depozit, inventar: inv. 45267.
Dimensiuni: ø inel 0,7 cm; ø sârmă 1 mm.
Datare: sec. II a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire12.
Comentarii:
Bibliografie: Rosetti 1969, p. 90-94; Babeş 1999, p. 14; Măndescu 2003, p. 26-29.

Situaţia acestui mormânt, dar mai cu seamă a inventarului său, nu pare
să fie deloc lămurită, căci în depozitele unor muzee există alte fragmente de
Rosetti 1969, p. 90-94; Babeş 1999, p. 14; Măndescu 2003, p. 26-29.
Pentru tehnologia de lucru utilizată la producerea cămăşilor de zale: C. Borangic, Armuri
de zale, meşteri şi ateliere în Dacia preromană, 2011 (în curs de apariţie).
11
12
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cămaşă de zale ce par a proveni din acest sit. Este cazul a patru fragmente
ale unei armuri de zale, ce figurează în inventarul Muzeul Naţional de Istorie
a României (cat. nr. 2; pl. VII) ca „donaţie Dinu Rosetti”13.
Cat. nr. 2
Locul descoperirii, toponim: comuna Cetăţeni?, judeţul Argeş.
Tipul piesei: cămaşă de zale (4 fragmente).
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie (M 1)?
Inventar asociat: –
Locul depozitării: Muzeul Naţional de Istorie a României.
Depozit, inventar: inv. 67764.
Dimensiuni: ø 6 mm/exterior inel; ø sârmă 1,5 mm; densitate 4 inele/cm; m/totală
= 91, 21 g.
Datare: sec. II-I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: fragmentele sunt puternic arse, cu aspect vitrificat.
Bibliografie: Babeş 1990.

Alte patru bucăţi sunt păstrate în expoziţia Muzeului Municipal
Câmpulung Muscel, fapt ce ridică la zece numărul fragmentelor ce provin
din zonă (cat. nr. 3; pl. VIII)14. Desigur că numai o analiză metalografică
poate stabili fără dubiu apartenenţa la acelaşi inventar a tuturor
fragmentelor, cu atât mai mult cu cât măsurarea dimensiunilor inelelor arată
unele diferenţe ale diametrelor inelelor de za şi ale sârmei. Acest lucru poate
conduce la ideea că şi cel de al doilea mormânt de incineraţie în groapă, tot
cu incintă de piatră (M 2), descoperit în acelaşi areal arheologic, a avut şi el
în inventar o armură de zale15.
Cat. nr. 3
Locul descoperirii, toponim: comuna Cetăţeni, judeţul Argeş, Valea Chiliilor.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: necunoscut.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie (M 1).
Inventar asociat: (podoabe aur şi argint, umbo)?
Locul depozitǎrii: Muzeul Municipal Câmpulung Muscel.

13 Mulţumesc pe această cale domnului Alexandru Bădescu pentru accesul la piese şi pentru
informaţiile oferite cu maximă generozitate.
14 Mulţumiri se cuvin şi prof. univ. dr. Ştefan Trâmbaciu, director al Muzeului Municipal
Câmpulung Muscel, şi muzeografului Cătălin Stănescu, pentru fotografiile şi măsurătorile
puse la dispoziţie.
15 Babeş 1999, p. 17.
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Depozit, inventar: 276/2722 (30 g); 277/2619 (35 g); 278/2723 (15 g); 279/2721
(10 g).
Dimensiuni: ø 9 mm/exterior inel; ø sârmă 1 mm.
Datare: sec. II-I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: fragmente puternic arse, cu aspect vitrificat, nenituite, descoperite în
anul 1963.
Bibliografie: inedit.

Acestă ipoteză este susţinută de o altă descoperire, păstrată în
depozitul Muzeului Judeţean Argeş. Este vorba de un fragment dintr-o
cămaşă de zale, din care se mai păstrează 17 inele de fier. Unul dintre
acestea, ce are capetele desfăcute, prezintă perforaţiile minuscule ale nitului
prin intermediul căruia a fost închis (pl. IX/2). Despre celelalte zale nu se
poate afirma cu absolută certitudine că sunt nituite, de vreme ce urmele de
nituri sau îmbinarea capetelor nu sunt sesizabile în starea actuală a
artefactului, acestea având suprafaţa acoperită cu un strat gros de tanin peste
care s-a aplicat un alt strat de parafină (sau ceară bituminoasă). Oricum,
pornind de la zala deschisă, putem cel mult presupune aplicarea nituirii la
întreaga reţea de zale, dar de evidenţiat un alt nit pe vreuna din zale, în
starea actuală a piesei, este aproape imposibil fără un set de analize
suplimentare. Zalele acestui fragment sunt mai mari decât ale celorlalte
fragmente, sunt mai rare şi nu prezintă urme de ardere, aspecte care întăresc
ipoteza originii lor diferite16 (cat. nr. 4; pl. IX).
Cat. nr. 4
Locul descoperirii, toponim: comuna Cetăţeni, judeţul Argeş.
Tipul piesei: cămaşă de zale (fragmente).
Tipul de cercetare: săpătură arheologică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie.
Inventar asociat: –
Locul depozitării: Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
Depozit, inventar: inv. 2643.
Dimensiuni: ø zale = 1,1 cm; ø sârmă = 0,1-0,2 cm.
Datare: sec. I p. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, nituire.
Comentarii: zale mari, mobile.
Bibliografie: Rosetti 1969, p. 90-94; Măndescu 2000, p. 58; Măndescu 2003, p. 2631.

Măndescu 2000, p. 58; Măndescu 2003, p. 28-29; Măndescu 2006, p. 60. Se cuvin
mulţumiri sincere domnului dr. Dragoş Măndescu, director adjunct al Muzeului Judeţean
Argeş pentru informaţiile, fotografiile şi părerile pertinente oferite cu multă generozitate.
16
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Mormântul cel mai reprezentativ, din punct de vedere al inventarului,
ce aparţine arealului dacic, este, fără îndoială, tumulul II de la Cugir, de pe
Dealul Cetăţii, (jud. Alba), amplasat pe o terasă lată de 8 m, săpată în stâncă şi
căptuşit cu o manta din pietre mari de râu. Întregul complex a fost datat în
secolul I a. Chr.17.
Personajul înmormântat aici, beneficiarul unui statut de cel mai înalt
rang, a fost incinerat însoţit de un inventar extrem de fastuos compus din
trei zăbale de tip tracic (Werner XVI), pinteni, elemente de la roţile unui car
de ceremonie (diametru 1 m), o situla de bronz (Eggers 20) cu ataşe
trapezoidale şi mânerul modelat sub formă de capete de lebădă, un mare vas
ceramic, de tip „fructieră” (ø la gură 70 cm), fibule masive de argint
(fragmente), nasturi (butoni?) din argint şi o aplică din aur ornamentată pe
întreaga suprafaţă cu proeminenţe conice în relief şi extremitatea modelată
sub forma unui cap de animal stilizat, posibil bovideu, executat în tehnica
repusajului (au repoussé), ce a decorat probabil căpăstrul calului. Defunctul,
bărbat matur, cu profil nord-danubian, de aproximativ 35 de ani, a fost
depus într-un car, la care erau înhămaţi doi cai ce au fost sacrificaţi, la care
se mai adaugă unul, probabil animalul de călărie, şi deţinea un echipament
de luptă complet compus din coif de fier cu obrăzare masive, o cămaşă de
zale, o spadă lungă de fier de tip celtic, împreună cu teaca sa, un scut, de la
care s-au păstrat marginile, niturile şi umbo-ul de fier, un pumnal curb de tip
sica, având lama scurtă şi uşor curbată, teaca acestuia şi o lance din care s-au
păstrat vârful alungit şi călcâiul, ambele de fier. La acestea se adaugă, cu
titlul de incert, un tub de metal, ce ar fi putut face parte din garnitura unui
arc18.
Cămaşa de zale a războinicului incinerat pare să fi fost lungă şi avea
probabil un sistem de închidere bazat pe o tijă de fier. Armura era decorată
cu cinci mari butoni de argint suflaţi cu aur, iar peste mijloc nobilul era
încins cu o curea ce se închidea cu o masivă cataramă de argint
ornamentată. Din armură s-au mai păstrat 58 de bucăţi de diferite
dimensiuni, 56 expuse în sala muzeistică din incinta Clubului Elevilor din
Cugir (pl. X-XVI)19 şi două, alături de componente ale sistemului de
închidere sau de ranforsare, în custodia Muzeului Naţional al Unirii din Alba
Iulia (pl. XVII). Diametrul inelelor de zale este cuprins între 6 şi 8 mm, iar
diametrul sârmei între 1 şi 1,1 mm, caracteristici ce permit reconstituirea

Crişan 1986, p. 78; Crişan 1993, p. 220; Popa 2004, p. 83-166, cu bibliografia sitului.
Crişan 1980a, p. 7; Crişan 1994, p. 388.
19 Mulţumiri se cuvin domnului Nedea Gheorghe, custodele sălii muzeistice, pentru accesul
la piese şi informaţiile oferite cu maximă bunăvoinţă.
17
18
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unei armuri dense, flexibile, cu o masă estimată la 12-13 kg (cat. nr. 5; pl.
XVIII).
În contrast cu bogăţia şi importanţa descoperirii, publicarea
inventarului s-a făcut disparat şi doar în mică măsură. În acest cadru este
posibil ca informaţiile despre armura de la Cugir nu numai să nu fie
complete, ci şi să ofere o serie de surprize20. Una dintre acestea ar putea fi
existenţa a două astfel de piese în arealul sitului, o altă cămaşă de zale21, fiind
amintită în acest sit22, informaţie asupra căreia cercetătorul A. Rustoiu,
participant direct la cercetările din zonă, nu a mai revenit în anii următori,
deşi, sporadic, informaţii minime despre această armură23 au mai fost
amintite. Este vorba, cel mai probabil, de un al doilea mormânt „princiar”24,
cu un inventar funerar pe măsură.
Această ipoteză poate fi sprijinită şi de faptul că fragmentele aflate în
custodia Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, au dimensiuni uşor diferite
faţă de cele expuse în Sala Muzeistică a Clubului Elevilor din Cugir.
Diametrul inelelor de za expuse la Cugir este de 6 mm şi grosimea firului de
sârmă de 0,8 mm, pe când cele din muzeul albaiulian au sârma ceva mai
groasă, de 1-1,1 mm. În acelaşi registru se poate adăuga şi faptul că, în
contrast cu alte depuneri similare, armura de la Cugir prezintă încă o
particularitate. Aceasta constă în fragmentarea diferită a cămăşii, existând
bucăţi foarte mici, ce denotă o distrugere intenţionată, metodică, la un loc
cu bucăţi extrem de mari, practic părţi întregibile. În ansamblu, descoperirile
funerare dacice cu cămăşi de zale conţin fie piese fragmentate în totalitate,
fie depuneri ale armurii complete, fapt ce poate sugera, în acest caz,
existenţa a două tipuri de depunere, două morminte şi, implicit, a două
astfel de cămăşi de zale.
Desigur că incertitudinile legate de armură, ca şi de întregul complex
de altfel, vor putea fi pe deplin lămurite doar în viitor, prin continuarea
cercetărilor şi tipărirea monografiei sitului, completată cu o serie de analize
de specialitate, unele nepublicate încă25, altele necesare.

20 O altă inadvertenţă apare în cazul pumnalului curb şi a tecii acestuia (cf. Borangic 2009,
p. 43).
21 Probabil descoperită în tumulul III (cf. Rustoiu 1996, p. 36; Popa 2004, p. 100).
22 Rustoiu 1996, p. 36.
23 Rustoiu 2008, p. 27, nota 57.
24 Aceasta era opinia regretatului Florin Medeleţ, participant la cercetarea necropolei şi a lui
Al. Vulpe (cf. Dumitraşcu 1995, p. 36, 207).
25 N. Sârb, Studiu de laborator al unor piese metalice aflate în tumulul princiar de incineraţie de la Cugir,
jud. Alba, 1987, mss. (apud Rustoiu 1996, p. 40, nota 12).
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Cat. nr. 5
Locul descoperirii, toponim: Cugir, jud. Alba, la Cetate.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: săpătură sistematică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie, T 2.
Inventar asociat: car ceremonial, coif de fier, spadă cu teacă, pumnal sica, lance, scut,
arc, zăbale, podoabe, ceramică.
Locul depozitării: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Clubul Elevilor Cugir.
Depozit, inventar: D 4647(MNUAI).
Dimensiuni: ø inel = 6 mm; ø sârmă (0,8 mm) 1-1,1 mm.
Datare: sec. I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire pl. V/3.
Comentarii:
Bibliografie: Crişan 1980a, p. 5-8; Crişan 1980b, p. 81-86; Rustoiu 1996, p. 36; Popa 2004,
p. 83 – 166.

Din acest punct de vedere, mult mai bine se prezintă situaţia în cazul
necropolei de la Hunedoara, punctul Grădina Castelului, loc în care a fost
descoperit mormântul unui luptător dac ce a trăit între a doua jumătate a
sec. II a. Chr şi sec. I a. Chr. Complexul funerar a aparținut cu certitudine
unui războinic adult (C 70 şi 71, M 31), oasele arse fiind depuse în urnă, şi
avea ca inventar o fructieră, un vârf de lance, un pumnal curb de tip sica, o
cămaşă de zale (cat. nr. 6; pl. XIX-XX), umbo de scut, o spadă, probabil un
coif, o pafta, o cataramă, fragmente de zăbală şi resturi ale ofrandei de
carne, respectiv rămăşiţe osteologice provenind de la un cal şi un porc26.
Vasul bitronconic folosit drept urnă funerară şi inventarul mormântului au
fost aşezate într-o cuvetă naturală din dolomită, unde se aflau şi fragmente
de cărbune. Armele depuse aici sunt vârful de lance, pumnalul, uşor scos din
teacă la care se adaugă urna cu oasele arse şi o pafta de centură. Datorită
apropierii de C 70 şi a particularităţilor inventarului, autorii descoperii
consideră ca este vorba despre un inventar funerar unitar27. Locul depunerii
inventarului funerar, cuveta, a fost puternic arsă şi curăţată anterior
depunerii unei părţi din cămaşa de zale, armura nefiind întregibilă. Armura
de zale a fost fragmentată intenţionat, probabil cu o daltă28, înainte de
ardere, fiind recuperate 56 de bucăţi, depunerea lor nefăcându-se în
totalitate. Două dintre fragmente nu păstrează urme de ardere (pl. XX/1),
iar alte cinci bucăţi au fost pliate şi aşezate la marginile mormântului (pl.

Sîrbu et alii 2007a, p. 155-177; Sîrbu et alii 2007b, p. 48-49, 195-196.
Sîrbu et alii 2007b, p. 76.
28 Informaţie furnizată de domnul dr. Cristian Constantin Roman căruia îi mulţumesc pe
această cale.
26
27
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XX/2). Zalele au dimensiuni foarte mici în diametru, sunt parţial nituite,
constituind o reţea flexibilă foarte densă, dar extrem de uşoară.
Cat. nr. 6
Locul descoperirii, toponim: Hunedoara, Grădina Castelului.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie (C 70 şi 71, M 31).
Inventar asociat: spadă cu teacă, umbo, lance, pumnal sica, probabil coif de fier.
Locul depozitării: Muzeul „Castelul Corvinilor” Hunedoara.
Depozit, inventar: A 5561.
Dimensiuni: ø inel = 2,8-2,9 mm; ø sârmă 1 mm.
Datare: a doua jumătate a sec. II a. Chr - sec. I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire, nituire.
Comentarii:
Bibliografie: Sîrbu et alii 2007a, p. 155-177; Sîrbu et alii 2007b.

O altă armură, mai puţin discutată detaliat în literatura de specialitate,
a fost descoperită fortuit, în prima jumătate a secolului XX, la Poiana (azi
cartier al oraşului Rovinari), jud. Gorj29. Inventarul funerar aparţine, fără
îndoială, unui războinic bine echipat, şi constă, pe lângă oasele calcinate ale
defunctului, dintr-o cămaşă de zale şi un fragment metalic, posibil parte a
obrăzarului unui coif de bronz. Cămaşa este fragmentată, a fost pliată
înainte de depunere, are urme de arsură, fără a fi vizibile nituri, şi a fost
depusă într-un tumul, acum înalt de 1,30 m (cat. nr. 7; pl. XXI-XXII).
Cat. nr. 7
Locul descoperirii, toponim: sat Poiana (azi cartier al oraşului Rovinari), jud. Gorj.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: descoperire fortuită.
Contextul arheologic: tumul, incineraţie.
Inventar asociat: coif de bronz?
Locul depozitării: Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu Jiu.
Depozit, inventar: inv. 347.
Dimensiuni: ø inel 0,8 - 0,9 cm; ø sârmă 1 mm.
Datare: sec. II – I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: cămaşa este fragmentată, cu urme de arsură. În inventarul funerar se mai
găsea un coif de bronz, din care s-a păstrat un fragment, probabil din obrăzar.
Bibliografie: Berciu 1934, p. 25; Vulpe 1976, p. 208; Calotoiu et alii 1987.

Berciu 1934, p. 25 (apud Vulpe 1976, p. 208); Vulpe 1976, p. 208; Calotoiu et alii 1987, p.
80; p. 101.
29
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Cea mai mare concentrare a unor morminte care au în inventar armuri
de zale, în număr de trei, se găseşte la Popeşti, com. Mihăileni, jud. Giurgiu.
Necropola, având cca. 10 tumuli, aparţinând aşezării geto-dacice identificate
în vatra actuală a satului, a fost descoperită la aproximativ 2 km S-E de
aşezare, pe o terasă din partea dreaptă a râului Argeş. Locuirea dacică a fost
atestată pe durata secolelor II-I a. Chr.
Tumulul II (T 2), situat în zona rugului, avea un inventar format
dintr-o fibulă de fier, o brăţară fragmentară de bronz, două inele, pandantiv
sub formă de căldăruşă din fier, perlă de sticlă, fragmente de vase, imitaţie
de amforă de Kos. Într-o altă zonă cu cenuşă se mai aflau fragmente de la o
cămaşă de zale, un manşon de la un vârf de lance, bucăţi ale unei spade cu
teacă, cuţite, două inele, verigă, manşon şi cioburi de la două boluri getice cu
decor în relief. În mantaua tumulului, în alte două zone cu cenuşă, au mai
apărut o serie de podoabe, iar în alte părţi ale mantalei un cuţit de fier,
mânerul unei spade şi o fibulă de bronz30. Lipsesc detaliile referitoare la
armură, singurele mărturii concrete fiind fotografiile a trei fragmente (cat.
nr. 8; pl. XXIII/1)31. Un indiciu interesant este oferit de existenţa unor
componente ale sistemului de închidere, ce pare să fie analog cu cele în
formă de „gât de lebădă”, similar celor utilizate în lumea celtică şi în cea
sud-tracică, element asupra căruia A. Rustoiu aduce precizări suplimentare32
(pl. XXIII/2).
Cat. nr. 8
Locul descoperirii, toponim: Popeşti, com. Mihăileni, jud. Giurgiu.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: tumul, mormânt de incineraţie (T 2).
Inventar asociat: fibulă de fier, o brăţară fragmentară de bronz, două inele,
pandantiv sub formă de căldăruşă din fier, perlă de sticlă, fragmente de vase, imitaţie
de amforă de Kos; un manşon de la un vârf de lance, fragmentele unei spade cu
teacă, cuţite, două inele, verigă, manşon, cioburi de la două boluri getice cu decor în
relief, o serie de podoabe, iar în alte părţi ale mantalei un cuţit de fier, mânerul unei
spade şi o fibulă de bronz.
Locul depozitării: necunoscut.
Depozit, inventar: necunoscut.
Dimensiuni: Datare: sec. I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii:
Vulpe 1976, p. 194-200.
Ibidem, p. 206, fig. 15/17-19.
32 Vulpe 1976, p. 197; fig. 5/17; Rustoiu 2008, p. 29, nota 59.
30
31
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Bibliografie: Vulpe 1976, p. 193-215.

O altă armură fragmentară este de asemenea consemnată ca
provenind din tumulul III (T 3) al necropolei, alături de resturile unei
imitaţii de amforă de Kos, o fibulă de bronz şi probabil resturile unui scut33
(cat. nr. 9). Alte precizări sau informaţii referitoare la cămaşa de zale
lipsesc, dar, aşa cum am arătat mai sus, în depozitele Muzeului Naţional de
Istorie a României există patru fragmente al unei cămăşi de zale care
figurează în registrele de inventar ca „donaţie Dinu V. Rosetti” (cat. nr. 2;
pl. VII). Cum arheologul D. V. Rosetti a participat şi la săpăturile de la
Popeşti34, este posibil ca fragmentele donate să provină din acest sit, la fel de
bine ca din cel de la Cetăţeni, situaţie pe care numai o analiză metalografică
de specialitate o poate aşeza în contextul istoric corect, în lipsa unor detalii
legate de traseul pieselor după momentul descoperirii.
Cat. nr. 9
Locul descoperirii, toponim: Popeşti, com. Mihăileni, jud. Giurgiu.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: tumul, mormânt de incineraţie (T 3).
Inventar asociat: fibulă bronz, fructieră, amforă Kos, scut?.
Locul depozitării: Muzeul Naţional de Istorie a României.
Depozit, inventar: necunoscut.
Dimensiuni: Datare: sec. I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: Bibliografie: Vulpe 1976, p. 193-215.

Destul de probabilă este apartenenţa la acest sit a altor patru
fragmente aflate în custodia Muzeului Naţional de Istorie a României,
puternic arse, căpătând astfel un aspect vitrificat, cu urme vizibile de
coroziune a fierului (cat. nr. 10; pl. XXIV). Din păcate nu există alte
informaţii legate de originea pieselor35. Şi în acest caz, doar o analiză
metalografică va putea, probabil, reface, parţial măcar, matricea arheologică
reală, pentru moment rezumându-ne doar la introducerea lor în atenţia
specialiştilor. Cert este însă că fragmentele de zale provin din arealul
Vulpe 1976, p. 200-201.
Sîrbu 1994, p. 126.
35 Mulţumiri domnului Alexandru Bădescu pentru semnalarea acestor fragmente, pentru
accesul la piese şi, desigur, pentru informaţiile şi fotografiile oferite cu deosebită
amabilitate.
33
34
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geografic discutat, la fel de posibil din alt sit, rămânând necunoscute în
literatura de specialitate din cauza viciilor de înregistrare a datelor.
Cat. nr. 10
Locul descoperirii, toponim: necunoscut.
Tipul piesei: fragmente cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: necunoscut.
Contextul arheologic: necunoscut.
Locul depozitării: Muzeul Naţional de Istorie a României.
Depozit, inventar: 96495.
Dimensiuni: densitate = 6 inele/cm; ø inel = 6 mm; ø sârmă = 1,5 mm; masa/totală
= 20, 73 g.
Datare: necunoscută.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: fragmentele puternic vitrificate, prezente urme de coroziune a fierului.
Bibliografie: inedit.

A treia armură de zale, şi în acelaşi timp cea mai completă, ce provine
din acest sit, a fost descoperită în tumulul IV (T 4), alături de un inventar
bogat, compus dintr-un cuţit, un vârf de săgeată, fragmentele unei zăbale
tracice, un inel de fier, o monedă dacică de argint şi numeroase fragmente
ceramice. În sud-vestul tumulului, într-o groapă rotundă, au fost depuse un
coif de bronz, acum deteriorat de trecerea timpului, ce conţinea oasele arse
ale defunctului, armura întreagă, pliată, o spadă de fier îndoită, un pumnal
de tip sica, un vârf de săgeată, umbo-ul unui scut, piese de harnaşament, inele
de bronz şi fier36 (cat. nr. 11; pl. XXIII/3; XXV/1-2). Cămaşa de zale,
puternic arsă, se închidea cu doi butoni nituiţi, sistem ce pare asemănător cu
cel descoperit la Cugir (pl. V/5; XVII/3/a-b) şi la Ciumeşti37.
Cat. nr. 11
Locul descoperirii, toponim: Popeşti, com. Mihăileni, jud. Giurgiu.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: săpătură arheologică.
Inventar asociat: spadă cu teacă, lance, pumnal sica, scut, seceră, fibulă fier, fibulă
bronz, brăţară bronz, perle de sticlă, pandantive de tip căldăruşă din fier şi bronz,
garnitură centură, amforă Kos, boluri cu decor în relief, fragmente de fructiere,
fragmente de ceramică diversă, verigi şi inele fier şi bronz, cuţite.
Contextul arheologic: tumul, mormânt de incineraţie (T 4).
Locul depozitării: Muzeul Naţional de Istorie a României.
Depozit, inventar: inv. 73471.
Detalii tehnice: ø inel 8 mm; ø sârmă 0,2 mm, densitate = 3 inele/cm2.
36
37

Vulpe 1976, p. 201-207.
Cf. Rustoiu 2008, p. 27.
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Datare: sec. I a. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: armură flexibilă, întreagă, păstrată relativ bine, puternic arsă.
Bibliografie: Vulpe 1976, p. 193-215.

Spaţiul est-carpatic a furnizat, de asemenea, descoperirea unei armuri
importante. Astfel, la Răcătău de Jos, punctul Dealul Mazilului, com.
Horgeşti, jud. Bacău38, într-un tumul (T 1), a fost descoperit un mormânt ce
conţine o cămaşă de zale combinată, constituită din inele de fier nituite şi
plăcuţe de lorica squamata, cu nervură mediană, la care se adaugă o foiţă de
aur ce placa un obiect rotund de fier, posibil un buton (cat. nr. 12; pl.
XXVI-XXVII). Pe lângă oasele calcinate ale defunctului, depuse pe fundul
gropii, s-au mai recuperat fragmente ceramice provenind de la opaiţe,
amfore şi fructiere. Mormântul a fost atribuit unui războinic bastarn, aflat
într-o ipotetică misiune diplomatică în interiorul zonei controlate de getodaci39, dar prezenţa unui astfel de echipament defensiv la războinicii
germanici, care nu au utilizat decât arareori astfel de armuri, este pusă pe
seama unui import din lumea celtică, în ciuda similarităţilor cu mai apropiaţii
sarmaţi40.
Solzii de bronz descoperiţi în acelaşi complex, doi sau trei la număr41
(pl. XXVII/4-6), sugerează utilizarea unei armuri combinate, zale şi plăci,
asociere răspândită în lumea sarmatică, ipoteză întărită şi de utilizarea
metalelor preţioase pentru decorarea armurii, practică întâlnită, de
asemenea, în acest mediu cultural, dar şi în cel geto-dacic. Nu trebuie
exclusă nicio eventuală influenţă romană în acest caz, armurile combinate
fiind folosite şi de către armatele romane în vestul şi centrul continentului
european sau din Orientul Apropiat42. Acest sistem dublu era destinat să
ranforseze armura în zona pieptului, partea cea mai expusă şi mai
vulnerabilă în timpul luptelor, îndeosebi împotriva săgeţilor care ar fi putut
penetra reţeaua de zale. Din punct de vedere constructiv, armura ar fi
trebuit să fie întărită şi în zona spatelui, pentru a i se echilibra greutatea şi a
proteja zona, ceea ce pune un semn de întrebare vizavi de numărul mic de
solzi descoperiţi. Suplimentarea armurii putea fi fixată direct pe reţeaua de

Vulpe, Căpitanu 1971, p. 155-164; Căpitanu 1986, p. 109-120; Babeş 1993, p. 116-118, pl.
44/5-8.
39 Vulpe, Căpitanu 1971, p. 163.
40 Babeş 1993, p. 117.
41 C. Beldiman identifică trei plăcuţe de lorica squamata provenite din mormântul tumular de
la Răcătău (cf. Beldiman 1989, p. 129, fig. 3/1).
42 Bârcă, Symonenko 2009, p. 299-301.
38
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inele de fier sau putea constitui o armură complementară, independentă de
cămaşa de zale propriu-zisă.
Cat. nr. 12
Locul descoperirii, toponim: Răcătău de Jos, com. Horgeşti, jud. Bacău, Dealul
Mazilului.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: descoperire accidentală, săpătură arheologică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie (T 1).
Inventar asociat: tablă din fier placată cu foiţă de aur, fragmente ceramice de
fructieră.
Locul depozitării: Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău.
Depozit, inventar: necunoscut.
Dimensiuni: ø inel 0,6 - 0,9 cm.
Datare: sec. I a. Ch.-I p. Ch.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire, nituire, turnare şi aplicare solzi de
bronz, ornamentare cu elemente de metal preţios.
Comentarii: tumulul I, solzi lorica squamata .
Bibliografie: Vulpe, Căpitanu 1971, p. 155-164; Căpitanu 1986, p. 109-120; Babeş
1993, p. 116-118, pl. 44, 5-8; Sîrbu 1993, p. 74.

Una din cele mai vechi descoperiri ale unei armuri este cea din
comuna Radovanu, jud. Călăraşi, localitate în apropierea căreia a fost
identificată o aşezare dacică, datată pe durata sec. II – I a. Chr. Aici a fost
dezvelit un tumul funerar ce conţinea, pe lângă armura de zale (cat. nr. 13;
pl. XXVIII), un pumnal sica, două vârfuri de lance, o zăbală şi o piesă de
fier cu funcţie incertă, provenind probabil de la un coif43, alături de oasele
calcinate ale defunctului şi ale unor animale sacrificate44. Cămaşa de zale a
fost depusă nepliată, nefragmentată şi are zalele nituite alternativ, fiecare a
doua verigă fiind astfel întărită (pl. V/2). Armura s-a păstrat relativ bine,
oferind o bună ocazie de a cunoaşte forma unui astfel de echipament.
Cat. nr. 13.
Locul descoperirii, toponim: com. Radovanu, jud. Călăraşi.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Al. Vulpe presupune că ar proveni de la un car, opinie la care se raliază, cu rezerve, I. H.
Crişan (Crişan 1986, p. 121) şi V. Sîrbu (Sîrbu 1994, p. 133-134) ipoteză greu de acceptat
dat fiind numărul mare de componente metalice ale unui astfel de vehicul, fiind improbabil
ca doar o piesă, cu funcţionalitate incertă chiar în cazul carului, să se fi păstrat sau doar ea
să fi fost depusă în mormânt. Indiferent de utilitatea ei, piesa provine dintr-un ansamblu de
mărime mică sau medie, poate echipament defensiv, coif ori scut sau, la fel de probabil,
parte a harnaşamentului.
44 Velcu 1937, p. 52-56; Vulpe 1976, p. 208.
43
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Tipul de cercetare: descoperire întâmplătoare.
Contextul arheologic: tumul care conţinea un mormânt de incineraţie.
Inventar asociat: pumnal sica, două lănci, zăbală, piesă de fier probabil de la un coif (?).
Locul depozitării: Muzeul Militar Naţional.
Depozit, inventar: inv. 43491.
Dimensiuni: ø inel = 7 mm; ø sârmă 1-1,5 mm.
Datare: sec. II-I a. Chr.
Tehnica de execuţie: forjare, împletire, nituire.
Comentarii: piesă descoperită întreagă.
Bibliografie: Velcu 1937, p. 52-56; Vulpe 1976, p. 208, fig. 18/1-3; Sîrbu 1993, p. 73.

Exterioare arealului discutat până acum sunt două descoperiri aflate la
periferia lumii geto-dacice, căreia, fără îndoială, îi aparţin.
Una dintre ele este armura de zale descoperită la Zemplin45, în sudestul Slovaciei, intrată în circuitul ştiinţific odată cu publicarea necropolei
fortificaţiei dacice46. În urma cercetărilor, pe baza materialului arheologic, o
parte a mormintelor din necropolă47 au fost încadrate ca aparţinând
civilizaţiei dacice, fiind datate din sec. I a. Chr. şi până la începutul sec. II p.
Chr. Aici, într-o amenajare funerară tumulară (T 3), ce conţinea mai multe
morminte, a fost descoperit mormântul unui războinic (M 78) a cărui
panoplie, pe lângă armura de zale, mai conţinea o spadă cu teaca sa de
bronz, fragmente de vase din bronz, două mânere de bronz decorate, o
piatră de ascuţit şi alte obiecte de fier şi bronz trecute prin foc, precum şi
oasele calcinate ale unui adult (cat. nr. 14; pl. XXIX). Până la acest moment
cămaşa de zale din acest context este singura care a beneficiat de o cercetare
metalografică de specialitate, analizele efectuate relevând faptul că armura a
fost realizată dintr-un oţel de calitate, cu un conţinut ridicat de fier, siliciu,
sulf şi carbon48. Sistemul de asamblare utilizat se axează pe existenţa a două
tipuri distincte de inele, unele având capetele libere (în locul celor nituite),
iar altele întregi49, rezultând un sistem bazat pe trecerea a patru inele
deschise printr-unul închis. Sistemul pare să fi fost utilizat şi în cazul
armurilor de la Radovanu şi Răcătău. Sârma din care au fost realizate inelele
a fost obţinută prin trefilare la cald, iar totalitatea procedurilor metalurgice şi
de confecţionare propriu-zisă denotă un remarcabil nivel tehnic al
meşterilor care au realizat armura50.
Identificată ipotetic fie cu antica Docidava (Crişan 1977, p. 338), fie cu Susudava (Bichir
1996, p. 197, nota 9).
46 Budinský-Krička, Lamiová-Schmiedlová 1990, p. 245-344; Longauerová, Longauer 1990,
p. 349-355; Lamiová 1993; Kotigorško 1995, p. 94.
47 O mare parte a mormintelor de la Zemplin aparţin purtătorilor culturii Przeworsk.
48 Longauerová, Longauer 1990, p. 352.
49 Ibidem, p. 352-354, fig. 4.
50 Ibidem, p. 354.
45
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Distanţa la care a ajuns, în raport cu centrul etno-cultural care a
generat-o, poate fi explicată, în contextul larg al expansiunii dacice sub
Burebista, moment din care, pentru supravegherea regiunii, în zonă a
staţionat un corp expediţionar, suficient de stabil şi numeros încât să îşi
păstreze vreme de câteva decenii specificităţile militare, culturale şi
spirituale.
Cat. nr. 14
Locul descoperirii, toponim: Zemplin, districtul Trebišov, regiunea Košice, punctul
Kartalija, Slovacia.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: tumul, mormânt de incineraţie (T 3; M.78).
Inventar asociat: spadă, teacă de bronz, fragmente de vase din bronz, două mânere
de bronz decorate, o piatră de ascuţit, alte obiecte de fier şi bronz trecute prin foc.
Locul depozitǎrii: neprecizat.
Depozit, inventar: neprecizat.
Dimensiuni: ø inel 0,9 – 1,1 cm; ø fir sârmă 1,4 mm.
Datare: sec. I. a. Chr – sec. I. p. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: oţel de calitate, piesă depusă întreagă.
Bibliografie: Budinský-Krička, Lamiová-Schmiedlová 1990; Longauerová, Longauer
1990; Lamiová 1993; Kotigorško 1995, p. 94.

A doua armură, de la periferia nord-estică a arealului dunărean,
provine din Ucraina şi a fost descoperită la Mala Kopanya (localitate
identificată ipotetic cu antica Setidava)51, regiunea Transcarpatia, aşezare
dacică puternic fortificată, datată pe parcursul sec. I a. Chr. – I p. Chr., în
apropierea căreia a fost identificată şi cercetată necropola aşezării. Aici, întrun mormânt (M 1/1936), s-a descoperit un inventar funerar ce conţinea un
vas ceramic, un umbo de scut, trei vârfuri de lance, din care unul rupt, doi
spini, patru verigi de bronz, un obiect sub formă de covată acoperit cu
bronz şi un fragment al unei armuri de zale (cat. nr. 15; pl. V/4). Inelele
zalelor sunt nituite, în rânduri alternative52. Alte detalii legate de fragmentul
de armură lipsesc.

Bichir 1996, p. 191.
Kotigorško 1995, p. 80, aici autorul aminteşte laconic despre cămaşa de zale descoperită, dar
informaţia nu mai apare în articolul Necropola aşezării fortificate de la Malaia Kopania, semnat de
acesta în revista Satu Mare. Studii şi Comunicări, XII-XXI, 1, 2000-2004, p. 63-99, dar reapare în
Kotigorško 2009, p. 18, desen 15/24 (p. 79); Ardeleanu 2010.
51
52
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Cat. nr. 15
Locul descoperirii, toponim: Mala Kopanya, punctul Chellenyţa, regiunea
Transcarpatia, raionul Vinograd, Ucraina.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: mormânt de incineraţie.
Inventar asociat: Locul depozitării: neprecizat.
Depozit, inventar: neprecizat.
Dimensiuni: ø inel 0,8-0,9 cm; ø sârmă 1,3-1,4 mm.
Datare: sec. I a. Chr.-I p. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: are inele nituite.
Bibliografie: Kotigorško 1995; Kotigorško 2009, p. 18, desen 15/24 (p. 79);
Ardeleanu 2010.

Contextele discutate până acum au fost exclusiv funerare, armurile
făcând parte din inventarul funerar care a însoţit războinicul în „lumea de
dincolo”, situaţie care lămureşte, măcar parţial, atât ritualul funerar, cât şi
aspecte legate de echipamentele de luptă cu care erau înzestraţi războinicii
incineraţi. Armele, în general, şi în acest caz armurile, nu lipsesc, însă, nici
din locuinţe, după cum demonstrează un fragment de cămaşă de zale
descoperit într-un adăpost de la Măgura Moigradului, jud. Sălaj, în
apropierea căreia se mai afla şi o pafta de fier53. Zona platoului pe care a fost
dezvelită locuinţa a avut, în secolul I a. Chr., „o fază sacră”, depunerile de
arme, în asociere cu alte tipuri de depunere, având un caracter cultic, pentru
ca în secolul următor să funcţioneze aici o aşezare fortificată54. Alături de
diferite tipuri de arme, în special lănci, inventarul acestor locuinţe era unul
casnic, cu multă ceramică, la care se adaugă unelte, urme de cereale, râşniţe
şi materiale de construcţii. Acest inventar este lipsit de încărcătura spirituală
şi simbolistică a armelor depuse în contexte funerare, aceste arme putând
avea utilitate la vânătoare. Nu acelaşi lucru se poate spune despre armură, a
cărei utilitate în afara câmpului de luptă sau a evenimentelor deosebite din
cadrul comunităţii, cu greu poate fi contextualizată. Fragmentul de cămaşă
de zale prezentat aici (cat. nr. 16; pl. XXX/1-2) este, fără îndoială, parte a
unui echipament complex, o piesă de prestigiu, constituind una dintre
puţinele descoperiri exterioare unui complex funerar.

53
54

Matei, Pop 2001, p. 262.
Ibidem, p. 253-277.

188
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Cat. nr. 16
Locul descoperirii, toponim: Moigrad, Măgura Moigradului, jud. Sălaj.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: cercetare sistematică.
Contextul arheologic: secţiunea S1/1990, m 19-23 (-0,4-0,46m)-(-0,7-0,76m); din
locuinţa L1/1990.
Inventar asociat: pafta de fier, ceramică dacică specifică sec. I a. Chr., ceramică cu
barbotină.
Locul depozitării: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
Depozit, inventar: inv. C.C. 324/1992.
Dimensiuni: ø inel 5-6 mm; ø sârmă 1mm.
Datare: sec. I a. Ch.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: (pl. XXX/1-2).
Bibliografie: Matei, Pop 2001.

Cea de-a doua descoperire din judeţul Sălaj provine de la Şimleu
Silvaniei şi constă în trei fragmente, din care două au putut fi reaşezate în
ordine (cat. nr. 17; pl. XXX/3-4). Piesele au fost descoperite în anul 1973,
în perimetrul aşezării dacice de aici, locuite de meşteri metalurgi. Aşezarea a
fost datată în sec. I a. Chr. – începutul sec. I p. Chr., şi din aceeaşi zonă mai
provin diverse materiale metalice, litice şi ceramice, tezaure monetare şi de
podoabe din argint. Zalele sunt realizate din verigi de sârmă, nu sunt nituite,
şi se pare că au existat mai multe bucăţi, dar descoperitorul a predat
muzeului sălăjan doar aceste fragmente sau, la fel de probabil, între
momentul predării şi semnalarea pieselor să fi intervenit anumite
schimbări55. Dincolo de gradul mare de incertitudine dat de lipsa exactă a
contextului arheologic, piesele sunt deosebit de valoroase prin faptul că sunt
relaţionate cu ocupaţia de bază a locuitorilor aşezării, aceea de specialişti în
prelucrarea metalelor, ceea ce poate răspunde la una dintre întrebările
privind originea armurilor de zale din arealul dacic. Este probabil ca aceste
piese de echipament să fi fost executate în ateliere locale, fie aici să fi suferit
diverse reparaţii curente, metalurgia dacică dispunând de ateliere, de o
multitudine de unelte necesare şi de meşteri specializaţi în fabricarea şi
întreţinerea echipamentelor de luptă.
Cat. nr. 17
Locul descoperirii, toponim: Şimleu Silvaniei, Uliul cel Mic, jud. Sălaj.
Tipul piesei: cămaşă de zale; trei fragmente (două s-au putut lipi).
Mulţumiri sincere domnului dr. Horea Pop, de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău, jud. Sălaj, pentru semnalarea pieselor, cât şi pentru informaţiile şi fotografiile oferite
cu generozitate.
55
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Tipul de cercetare: descoperire fortuită.
Contextul arheologic: perimetrul unei aşezări dacice de meşteri metalurgi.
Inventar asociat: materiale metalice, litice şi ceramice, tezaure monetare şi de
podoabe din argint.
Locul depozitării: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
Depozit, inventar: inv. C.C. 13/1975.
Dimensiuni: ø inel 4 mm; ø sârmă 1mm.
Datare: sec. I a. Chr.-începutul sec. I p. Chr.
Tehnica de execuţie: batere, trefilare, împletire.
Comentarii: Bibliografie: nepublicat; informaţii Horea Pop.

Ultima piesă discutată este o cămaşă de zale întreagă, recuperată de la
Viena, care prezintă un grad foarte mare de incertitudine în privința
provenienţei, cât şi în cea a apartenenţei la contextul istoric abordat. Piesa
(cat. nr. 18; pl. XXXI), aflată în expoziţia Muzeului Militar Naţional din
Bucureşti, are, dincolo de incertitudinile sale, o serie de particularităţi
notabile. Originea ei pare să fie „de undeva din Transilvania” şi este posibil
să fi ajuns la Viena, de unde a fost recuperată de un diplomat român în a
doua jumătate a secolului al XX-lea56, ca parte a „vânătorii de artefacte
istorice” practicate în secolul XIX, de către notabilităţile şi autorităţile
habsburgice în Transilvania. Cămaşa de zale este păstrată bine, aproape
întreagă, având o morfologie asemănătoare celor de la Radovanu şi Popeşti
(T 4), cu inele închise simplu, fără nituri. Cel mai interesant detaliu îl
reprezintă însă faptul că reţeaua de zale conţine unele inele din metal galben
(aur?), dispuse în mici „insule” de câte opt inele, repartizate geometric pe
întreaga piesă (cca. 25 de astfel de „insule” pe partea din faţă), la care se
adaugă un brâu lat, din acelaşi tip de inele intercalat cu inele de fier (pl.
XXXI/2-3). Includerea piesei în această serie de armuri de zale se datorează
posibilităţii ca piesa să aparţină arealului aflat în discuţie, şi prin această
ipoteză merită să fie semnalată în vederea unor cercetări suplimentare de
specialitate.
Cat. nr. 18
Locul descoperirii, toponim: necunoscut.
Tipul piesei: cămaşă de zale.
Tipul de cercetare: necunoscut.
Contextul arheologic: necunoscut.
Locul depozitării: Muzeul Militar Central.
Depozit, inventar: inv. 13365.
Dimensiuni: ø inel de za = 8-9 mm; ø fir de sârmă = 1,5 mm.
56

Informaţie oferită de Corneliu Andonie.
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Datare: necunoscută.
Tehnica de execuţie: necunoscută.
Comentarii: provine de la Viena, are în componenţă inele „de aur”.
Bibliografie: nepublicat.

Privind retrospectiv lista descoperirilor de armuri de zale din zona
nord-dunăreană se poate observa faptul că, raportat la valoarea economică a
unui astfel de echipament, ele au fost intens utilizate, existând un număr de
15 descoperiri certe, la care se adaugă alte patru puncte cu descoperiri mai
puţin relevante din punct de vedere istoric. Avem astfel trei exemplare la
Popeşti, două sau trei la Cetăţeni, unul sau două la Cugir şi câte unul la
Ciumeşti, Hunedoara, Mala Kopanya, Poiana-Rovinari, Zemplin, Radovanu,
Răcătău, Măgura Moigradului şi Şimleu Silvaniei (pl. XXXII).
Examinând situaţia generală a armurilor de zale din arealul norddunărean se desprind câteva concluzii.
Din punct de vedere cronologic debutul utilizării acestor echipamente
în zona discutată s-a făcut începând cu secolul al II-lea a. Chr., moment ce
coincide cu sosirea războinicilor aparţinând grupului Padea-Panagjurskii
Kolonii, cărora le-au aparţinut fără îndoială. Descoperirile datând din
această perioadă sunt preponderent situate în sudul Carpaţilor, pentru ca
apoi, pe parcursul următoarelor două secole, ele să se extindă spre centrul
Transilvaniei, şi către periferia lumii geto-dacice. Cămăşile de zale au fost
utilizate până la căderea regatului dac, fiind prezente între trofeele capturate
de către armatele romane.
Din punct de vedere morfologic, ele au forma unor tunici, cu mâneci
scurte, lipsa aproape generală - excepţie armura de la Cugir (T 2) şi probabil
Popeşti (T 2), ambele insuficient cunoscute - a pieselor ce formau sistemul
de închidere, în contrast cu zona sudică, tracică, în care aceste sisteme de
închidere apar mai des. Această concluzie este sprijinită şi de redările
armurilor capturate, figurate pe columna traiană. Diferenţierea morfologică,
în raport cu armurile mai timpurii provenind din spaţiul sud-tracic, arată o
evoluţie a lor şi, în acelaşi timp, o eficientizare, prin reducerea greutăţii
totale. În compensaţie, s-a recurs adesea la nituirea inelelor de legătură,
operaţie extrem de laborioasă, dar care conferea o rezistenţă superioară
întregii reţele metalice, uneori suplimentată şi cu solzi metalici, destinaţi să
ranforseze zonele cele mai expuse.
Tipologia aparte indică faptul că aceste echipamente au fost realizate
pe plan local, de către meşteri pricepuţi, ipoteză întărită şi de numărul mare
de piese descoperite în arealul nord-balcanic. Concomitent, ele relevă
existenţa unei elite potente din punct de vedere economic, capabile să-şi
comande şi să întreţină un arsenal complex, costisitor.
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Nu în ultimul rând, numărul mare al descoperirilor, din care la noi a
ajuns un procentaj oarecare, demonstrează o dată în plus caracterul şi
valoarea militară a războinicilor acestei elite, înarmată la cele mai înalte
standarde ale epocii. Această aristocraţie, integrată mozaicului de războinici
ai Antichităţii, a ieşit din nou în evidenţă, situându-se, din punct de vedere
militar, deasupra barbarilor vecini şi pe acelaşi plan cu suprema putere
militară a epocii, Imperiul roman, contribuind decisiv la ridicarea dacilor sub
regele Burebista şi culminând cu puternicul regat al lui Decebal.
Zona nord-dunăreană a cunoscut, de-a lungul evoluţiei sale, o serie de
etape de dezvoltare, între care crearea regatului dac este de departe cea mai
remarcabilă realizare politică. Dar acest apogeu nu ar fi fost posibil în lipsa
dinamismului societăţii şi forţei elitelor care au dominat-o, capacitând-o în
suficientă măsură ca, într-un interval scurt de timp, socotit pe scara evoluţiei
entităţilor politice, să treacă de la stadiul tribal de dezvoltare la edificarea
unui puternic regat barbar. Unificarea geto-dacilor, principala entitate etnoculturală a regiunii, a fost precedată şi susţinută de o creştere demografică
substanţială, în tandem cu dezvoltarea economică şi o serie de reforme pe
plan religios. Mutarea centrului de putere din sudul Carpaţilor în
Transilvania a avut ca rezultat, date fiind resursele zonei, înmulţirea
centrelor fortificate de tip dava, a aşezărilor civile, dezvoltarea fără precedent
a agriculturii şi a meşteşugurilor.
Toate aceste evoluţii au avut loc sub autoritatea unor elite, ierahizate
la rândul lor, a căror rol, social, religios, politic şi militar, este încă puţin
cunoscut şi înţeles, dar care, fără îndoială au exercitat o enormă influenţă
asupra restului populaţiei. Dintre aceste elite, cele militare au fost motorul
noilor realităţi geo-politice zonale, pilonul de bază pe care s-a bazat, până în
ultima clipă, autoritatea regilor daci. Modelul identitar al acestor războinici,
aristocraţi şi profesionişti ai armelor deopotrivă, a conţinut, pe lângă
arsenalul divers şi eficient, o inteligenţă militară vie, o adaptabilitate ce
compensa lipsa unităţii de acţiune şi un curaj legendar dublat de o
determinare religioasă vecină cu fanatismul.
Arsenalul acestor luptători temuţi, testamentarii unor îndelungate
tradiţii războinice, cuprindea tot ceea ce putea oferi tehnologia epocii lor:
cuţite, pumnale, spade şi săbii, scuturi, coifuri, arcuri şi lănci şi, o culme a
tehnologiei momentului, valoroasele cămăşi de zale. O privire de ansamblu
asupra armamentului aparţinând aristocraţiei războinice locale, relevă o
panoplie relativ unitară, marcată de puternice influenţe exterioare la care se
adaugă cele cu specific local.
Având origini probabil balcanice, armurile de zale reprezintă tipul de
armură cel mai des utilizat datorită calităţilor superioare în ceea ce priveşte
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mobilitatea şi gradul de protecţie oferit, dar şi rolului de piese de prestigiu
pe care l-au avut. Adusă în nordul Dunării de migraţia războinicilor PadeaPanagjurskii Kolonii, armura de zale a suferit modificări ce pot fi puse în
relaţie directă cu evoluţia social-politică şi militară ce a debutat în secolul II
a. Chr.
Astfel, raportat la modelele celto-tracice sudice, zalele războinicilor
geto-daci sunt elaborate, mult mai mobile, în ciuda densităţii superioare dată
de diametrul mic al inelelor, mai rezistente datorită nituirii inelelor în multe
cazuri. Schimbările sunt şi de natură morfologică, cuirasele de zale norddunărene având o formă proprie, asemănătoare unor tunici, aspect ce
reflectă amprenta locală a creatorilor şi purtătorilor de astfel de echipamente
defensive. Pare de la sine înţeles, argumentele fiind numeroase în acest sens,
că armurile au putut fi fabricate pe plan local, de către meşteri armurieri, în
ateliere specializate, ce posedau un inventar divers şi caracteristic, capabile
să producă şi să întreţină aceste echipamente scumpe. Valoarea lor intrisecă,
la care se adaugă ornamentarea cu metale preţioase, permite ipoteza că ele
erau percepute ca un element de identificare exterioară.
Armamentul acestor elite, la care se adaugă poziţia socială, construiesc
profilul ideal al statutului războinicului, el însuşi produsul unei culturi în
care forţa, caracterul marţial reprezentau un set de valori general acceptate şi
intens promovate, însoţind posesorul în ipostaza de războinic şi om de arme
şi dincolo de moarte. Prezenţa armurilor în depunerile funerare sugerează
atât potenţa economică, cât calităţile războinice ale defuncţilor. Prezenţa
unor armuri, întregi sau fragmentare (pars pro toto?), poate simboliza, la fel de
bine, apartenenţa sa la o anumită confrerie războinică sau chiar să joace un
rol protector asupra individului în faţa necunoscutului reprezentat de lumea
de dincolo. Toate aceste elemente obligă la o rediscutare a evoluţiei
fenomenului militar în lumea războinicilor nord-danubieni, repoziţionează
discursul privitor la elitele militare ale acestora şi, în acelaşi timp, permite o
regândire a conexiunilor existente în interiorul culturii şi societăţii lor, dar
mai cu seamă a raporturilor pe care aceştia le-au avut, din punct de vedere
religios, cu armele lor.
Departe de a epuiza tema, acest studiu asupra armurilor de zale
utilizate de către aceste elite militare, oferă cel puţin un punct de plecare
spre misterioasa lume a războinicilor nord-dunăreni, o civilizaţie încă
insuficient studiată şi cunoscută, punând întrebări al căror răspuns sperăm
că istoria îl va oferi în viitor.
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North-Danubian Warriors in Chain Mails
(2nd Century BC - 2nd Century AD) - Part I
(Abstract)
Most of the chain mails discovered in the Pre-Roman Dacian territory come from
funeral contexts attributed to military elites and they offer a good perspective of the arsenal
and the economic potential of the warriors. Belonging to the upper class members, whose
funerary rites consisted in incineration which led to a powerful degradation of the pieces,
many such armors were recovered in a lamentable state, due to the ritual practices
mentioned above, but also because of the acidic soils in the area. The exact morphology of
this war equipment is hard to reconstruct, due to the fact that they were subjected to high
temperatures upon the incineration of the deceased, as well as because of the damage
caused by the time past until their discovery and, in some cases, even the way they were
discovered. Without a doubt, this type of chain mail was following the design of the tunic
that it was covering, with three openings in the upper part for the head and the arms, and
in the lower part, a wider opening for the body. The particular typology of this equipment
indicates that they were manufactured locally, by handy craftsmen, hypothesis strengthened
by the large number of pieces found in the North Balkan area.
Most probably of Balkan origin, chain mails are an often used type of armor, due to
their superior qualities regarding mobility and protection, but also due to the role of the
prestigious pieces that they held. Brought to the North of the Danube by the PadeaPanagjurskii Kolonii warriors, the chain mail underwent modifications which can be
directly related to the social, political and military developments at the beginning of the 2nd
century B.C. Thus, as compared to the Southern Celtic and Thracian models, the mails of
the Dacian warriors are more elaborate and more mobile, despite their superior density
given by the small diameter of the rings, as well as more resistant, due to the riveted rings,
in most of the cases.
Their own morphology reflects the local influence of their creators and users. Their
intrinsic value and precious metal ornaments allow the presumption that these armors were
perceived as an element of external identification. The armors of these elites build up the
ideal profile of the warrior status, himself a product of a culture in which force and martial
character represented a set of values generally accepted and intensely promoted,
accompanying their possessor into the other world. The presence of armors in funerary
contexts suggests not only economic power, but also the warrior attributes of the deceased.
Also, the presence of the armors, in one piece or in fragments (pars pro toto?), can symbolize
the allegiance to a certain warrior brotherhood or even its protective role in front of the
unknown that their owner was to encounter in the world beyond. All these elements force
a new approach to the evolution of the military phenomena in the world of NorthDanubian warriors, a repositioning of the discourse concerning military elites. At the same
time, they allow a re-thinking of the connections existing inside their culture and society
and, most of all, of the relation these people had, from a religious point of view, with their
weapons.
(translated by Elena Tudorache)
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(according to Torbov 2004).
Pl. IV.
Reconstruction proposals of the closing systems belonging to Tracian
chain mails (according toTorbov 2004).
Pl. V.
1. Hypothetical reconstruction of the shape of a chain mail with
“shoulders” (after a model offered by Stead 1991); 2. Reconstruction of
twined rings (according to Velcu 1937); 3. Reconstruction of twined
rings, Cugir (according to Popa 2004), no scale; 4. Fragments of chain
mail shirt, Mala Kopanya, Ukraine (according to Kotigorško 2009); 5.
Details of closing system, Cugir, Alba County.
Pl. VI-IX.
Fragments of chain mail, Cetăţeni, Argeş County.
Pl. X-XVII.
Fragments of chain mail, Cugir, Alba County.
Pl. XVIII.
Part of the war equipment worn by the incinerated Dacian at Cugir.
Graphic reconstruction made by Radu Oltean.
Pl. XIX-XX.
Fragments of chain mail, Hunedoara, Hunedoara County.
Pl. XXI-XXII. Fragments of chain mail, Poiana-Rovinari, Gorj County.
Pl. XXIII.
1. Fragments of chain mail, T2, Popeşti, Giurgiu County (according to
Vulpe 1976), no scale; 2. Closing system “swan neck” T2 (according to
Vulpe 1976), no scale; 3. Details, chain ring, T4, Popeşti; 4. Cuff links for
the chain mail T4, no scale (according to Vulpe 1976).
Pl. XXIV.
Fragments of a chain mail, origin unknown.
Pl. XXV.
Chain mail, Popeşti (T4), Giurgiu County.
Pl. XXVI-XXVII.Fragments of a chain mail, Răcătău de Jos, Bacău County.
Pl. XXVIII.
Chain mail, Radovanu, Călărași County.
Pl. XXIX.
1. Chain mail, Zemplin, Slovakia (according to Lamiova 1993); 2-5.
Details of armor (2-3. according to Budinsky-Kricka, LamiováSchmiedlová 1990; 4-5. according to Longauerová, Longauer 1990).
Pl. XXX.
1-2. Fragments of a chain mail, Măgura Moigradului, Sălaj County; 3-4.
Fragments of a chain mail, Şimleu Silvaniei, Uliul cel Mic, Sălaj County.
Chain mai of uncertain origin.
Pl. XXXI.
Pl. XXXII.
Geographical distribution of chain mail armor North of the Danube. * unknown item.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PE
LATURA DE NORD A FORTIFICAŢIEI BISERICII
EVANGHELICE DIN SEBEŞ
Cristian Ioan POPA
Ovidiu GHENESCU
In memoriam amici Nicolae Marcel Simina
(1971-2003)
Sebeşul şi monumentele sale medievale au atras în ultimul secol şi
jumătate atenţia a numeroşi specialişti, fie că vorbim de istorici, arheologi,
numismaţi, arhitecţi, restauratori, istorici de artă sau simpli amatori,
pasionaţi de istoria locurilor natale1. Din păcate, istoria sa a fost scrisă şi
rescrisă fără ca multe dintre concluziile formulate de-a lungul timpului să
beneficieze şi de rezultatele investigaţiilor arheologice.
Singurele cercetări arheologice sistematice din interiorul cetăţii au fost
întreprinse de Radu Heitel în intervalul 1960-1962, cu ocazia restaurării
bisericii evanghelice. Rezultatele - extrem de importante - au fost din păcate
publicate doar parţial, sub forma unei broşuri de popularizare apărută la
câţiva ani după încheierea cercetărilor2. Unele informaţii de ordin arheologic
din timpul acestui şantier mai răzbat însă izolat din raportul colectivului de
specialişti care a realizat restaurarea bisericii evanghelice3, precum şi dintr-un
studiu al lui Theobald Streitfeld asupra capelelor medievale ale Sebeşului,
publicat la mijlocul anilor ’704.
După săpăturile realizate acum o jumătate de secol de Radu Heitel a
urmat o perioadă de aproape patru decenii în care burgul medieval nu a mai



Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: cristi72popa@yahoo.com.
Şcoala cu clasele I-VIII Săsciori (jud. Alba); e-mail: ovidiughenescu@yahoo.com.
1 Cea mai recentă abordare a istoricului cercetărilor privind trecutul Sebeşului şi al
monumentelor sale, la Anghel 2011.
2 Heitel 1964.
3 Angelescu et alii 1967.
4 Streitfeld 1976.
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beneficiat de atenţia arheologilor5. Abia la începutul anilor 2000, regretatul
nostru coleg Nicolae Marcel Simina a publicat câteva suite stratigrafice
însoţite de materiale arheologice medievale din punctele Str. Mioriţei6, Casa
Holeanca7 şi Str. I. L. Caragiale8. Un al patrulea raport privind săpăturile de
salvare din 1999 de pe Str. Patria a fost publicat doar postum9.
În anul 2006, ca urmare a reparaţiei unui gard din zona de nord a
incintei bisericii evanghelice, a fost realizată o săpătură de salvare care a
surprins o parte din zidul de incintă al bisericii, în zona capelei Sf. Iacob10.
În fine, în 2008, un colectiv condus de Cristian Ioan Popa a realizat o
săpătură de salvare pe amplasamentul noii clădiri a sediului Protopopiatului
Ortodox Român Sebeş, ocazie cu care au fost surprinse unele înmormântări
izolate în zona glacisului din colţul de sud-vest al fortificaţiei Sebeşului.
Întrucât rezultatele cercetării arheologice din anul 2006, de pe latura
de nord a incintei bisericii evanghelice, au fost făcute cunoscute doar parţial
- şi numai în format electronic - am considerat necesară publicarea
raportului extins şi în formă tipărită, completat cu prezentarea materialelor
arheologice şi a unor concluzii de ordin istoric ce au rezultat în urma
cercetării.
Contextul cercetării
În perioada 14.06.-25.06.2006, în urma solicitării parohiei evanghelice
luterane din Sebeş, s-a efectuat supravegherea arheologică a lucrărilor de
refacere a gardului de pe latura de nord a bisericii. Proiectul lucrărilor viza
demantelarea vechiului gard şi a fundaţiei acestuia şi ridicarea unui gard nou
pe traiectul şanţului fostei fundaţii. Prin urmare, a fost solicitată doar
supravegherea lucrărilor de scoatere a fundaţiei vechi, cu posibilitatea
intervenţiei în regimul unei săpături de salvare, dacă situaţia o impunea (fig.
1, 6). Această ultimă intervenţie, cel puţin teoretic, se justifica prin faptul că
Urme ale unui strat de arsură pus în legătură cu invazia tătară au fost observate în grădina
muzeului şi în faţa clădirii Poştei (Dan 1998b, p. 305). Cel care ne semnalează acest fapt,
Dorin Ovidiu Dan, nu precizează însă contextul în care au fost făcute aceste observaţii, iar
trimiterea bibliografică este făcută, în mod eronat, la două sondaje realizate în 1981, pe
malul vestic al râului Sebeş, în afara cetăţii, pentru identificarea cimitirului medieval
timpuriu semnalat în secolul al XIX-lea (Heitel, Dan 1986, p. 189).
6 Simina 2000b.
7 Simina 2000a.
8 Simina 2001.
9 Simina 2007.
10 Cristian Ioan Popa, Ovidiu Ghenescu, Radu Totoianu, Sebeş, jud. Alba. Punct: Biserica
Evanghelică, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2006, raport disponibil doar online, pe
adresa http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2007/cd/index.htm, addenda, nr. 212.
5
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fundaţia vechiul gard era adosată pe o anumită distanţă unei laturi a zidului
de incintă al bisericii.
Lungimea şanţului vechiului gard11 era de 76 m, pe toată latura
nordică a incintei de astăzi. De specificat faptul că gardul era mărginit înspre
de nord de actuala rigolă, construită din ciment, a cărei fisurare de-a lungul
timpului a permis infiltrarea repetată a apei în infrastructura gardului. După
demantelarea elevaţiei s-a trecut la scoaterea manuală a fundaţiei vechi,
realizată din piatră de mari dimensiuni (blocuri de calcar, gresii, piatră de
râu) şi fragmente de cărămizi legate cu mortar. Datorită dezagregării
mortarului ca urmare a infiltrării apei şi a procesului de îngheţ-dezgheţ,
liantul între materialele de construcţie se păstra doar parţial.
Şanţul vechii fundaţii se adâncea până la - 0,80 m, proiectul pentru
noul zid prevăzând o adâncire a fundaţiei până la - 1,00 m. Diferenţa de
0,20 m ce urma să fie excavată a fost cercetată în condiţiile unei săpături de
salvare. Dificultatea cercetării a constat însă în lăţimea redusă (de doar 0,50
m) a şanţului, care a făcut dificilă evacuarea pământului şi, în unele cazuri,
chiar observaţiile de ordin stratigrafic.
Descrierea stratigrafiei (fig. 2-5)
În urma taluzării profilului sudic al şanţului12 a fost observată
următoarea stratigrafie generală, pe metrii 0-42:
- 0-0,10/0,20 m - nivel vegetal actual, de culoare negru-maroniu;
- 0,10/0,20-0,95 m - nivel de culoare maronie, cu sporadice materiale
arheologice;
- 0,95-1,00 m - nivel de cultură, de culoare gălbui-maronie, cu
pigmenţi, urme de arsură şi materiale arheologice.
În capătul de vest al şanţului au fost descoperite mai multe părţi de
schelet uman, între care şi o calotă, fapt ce dovedeşte deranjarea unor
înmormântări din cimitirul ce a funcţionat pe acest loc până în epoca
premodernă.
Între m. 15,30-16,60 pe locul unei forări pentru studiul de impact, s-a
deschis o casetă în peretele de sud, cu lăţimea de 0,60 m. Cu acest prilej a
fost observată pe profilul sudic al casetei groapa forajului care se oprea la
adâncimea de - 0,90 m pe un nivel de lespezi. La răzuirea grundriss-ului s-a
În raportul de săpătură publicat online în 2006 precizam faptul că gardul a fost ridicat
probabil în jurul anului 1870; momentul coincidea cu demolarea zidului nordic al incintei
bisericii, potrivit lui Andreas Heitz (vezi Sebeş. Atlas 2004, p. XII); Ferdinand Baumann dă
ca dată a demolării părţii de nord a fortificaţiei, anul 1873 (vezi Baumann 1882, p. 14, nota
3).
12 Metrajul s-a desfăşurat dinspre vest spre est, cu m. 0 în proximitatea podeţului din
dreptul porţii de intrare în curtea Şcolii Generale nr. 2 Sebeş.
11
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conturat o groapă ce intra în profilul de sud şi în cel de vest, marcată la
partea superioară de un rând de lespezi şi cărămizi printre care se afla mult
var. Sub nivelul de lespezi groapa se adâncea cu încă 0,30 m, în umplutura
acesteia, sub un strat gros de var fiind descoperite câteva fragmente
ceramice şi oase. Prezenţa unor oase umane, precum şi a urmelor de var neau condus iniţial spre ipoteza unei înmormântări de ciumaţi. Oasele de
animale descoperite în acelaşi context ne permit mai degrabă intrepretarea
descoperirii drept groapă de var, folosită ulterior ca groapă menajeră (fig. 5,
18).
În acest sector, pe peretele de est al casetei, a putut fi observată şi
stratigrafia nederanjată de ridicarea gardului modern, începând cu adâncimea
de - 0,80 m, deasupra acestei cote fiind umplutură modernă. Aceasta se
prezintă, între - 0,80-0,90 m sub forma unei lentile de pământ de culoare
galbenă, ce conţine mortar, fragmente de cărămizi şi arsură şi care coboară
în pantă uşoară spre nord. Sub această lentilă, de la adâncimea de - 0,90 m,
urmează un nivel nederanjat, de culoare neagră, cu materiale arheologice
medievale, săpat de noi până la adâncimea de - 1,00 m.
Între m. 38-41,10, de la adâncimea de - 0,25 m s-a conturat o groapă
albiată marcată de o lentilă groasă de var ce se subţia treptat spre margini.
Fundul gropii, surprins la - 0,90 m era format dintr-o peliculă de cca. 0,05 m
de var cimentat. Groapa a folosit probabil pentru prepararea materialului de
construcţie într-o fază ce poate fi plasată între ridicarea zidului de incintă
medieval şi construcţia gardului bisericii, care o şi taie13 (fig. 4, 17).
De la m. 42,60 până la m. 56,10 pe profilul sudic s-au putut observa
foarte bine resturile zidului de incintă al bisericii medievale. Factorii naturali
mai sus menţionaţi au făcut posibilă, spre şansa noastră, curăţarea zidului
prin îndepărtarea mortarului sfărâmat din vechea fundaţie a gardului. S-a
putut constata, astfel, că fundaţia vechiului gard a fost adosată paramentului
exterior al laturii de nord a fortificaţiei bisericii, pe toată lungimea acesteia.
În ce priveşte stratigrafia verticală în acest sector, de la nivelul actual de
călcare până la - 0,20/0,30 m s-a putut observa reconstituirea la suprafaţă a
traseului zidului de incintă, realizată din piatră de râu legată cu beton ce
datează din timpul cercetărilor arheologice întreprinse între anii 1960-1961
sub coordonarea lui Radu Heitel (fig. 13). Sub „centura” de piatră şi ciment,
până la adâncimea de aproximativ - 0,40 m se găseşte un nivel de umplutură,
rezultat în urma efortului de aducere la nivelul actual de călcare, necesar
reconstituirii traseului zidului de incintă. De la această adâncime până la 0,90-1,00 m se păstrează elevaţia zidului medieval, construit din piatră de
carieră şi de râu, legate cu mortar. Doar pe unele porţiuni de zid se pot
13

Pentru varniţe medievale, vezi Rusu 2005, p. 106.
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distinge blocuri fasonate sau semifasonate şi lespezi de piatră aşezate sub
formă de „pseudo-asize”, între care sunt intercalate pietre de râu şi cărămizi
(fig. 3). La ambele capete au fost observate colţurile zidului, dezvelite pe o
lungime de 0,60 m spre est şi 0,90 m spre vest. Ca o particularitate, ambele
colţuri sunt marcate de câte un bloc mare de calcar fasonat. Colţul de est al
zidului, apărut la m. 56,10 forma la interior un unghi de 1350, iar colţul de
vest, apărut la m 42,60 forma la interior un unghi de 1450 (fig. 9-10, 13-14,
25).
Între m. 49,60-51,60 au apărut, la adâncimea de - 0,90-1,00 m un rând
de lespezi care ieşeau din verticala zidului. Pentru lămurirea situaţiei s-a
realizat un sondaj pe lungimea respectivă, prilej cu care s-a constatat că
acestea reprezentau decroşul fundaţiei zidului. Fundaţia, mai lată decât
elevaţia, era lucrată într-un mod mai neglijent din aceleaşi materiale de
construcţie. Întrucât nu mai exista posibilitatea săpării şi evacuării
pământului, din cauza îngustimii şanţului, sondajul s-a oprit la adâncimea de
- 1,45 m, cu menţiunea că fundaţia continua şi de la această cotă14. La
adâncimea conturării decroşului fundaţiei a apărut un nivel subţire, de cca.
0,05 m, cu numeroase fragmente ceramice, ce poate indica un nivel de
călcare corespunzător ridicării zidului medieval. De precizat faptul că în
sondajul realizat pentru observarea fundaţiei, între -1,00 – 1,45 m, solul era
format din pietriş amestecat cu materiale arheologice (fig. 2, 19).
De la m. 56,50 până la m. 76 profilul şanţului a relevat o situaţie
stratigrafică simplă. Sub solul vegetal se afla un pământ de culoare galbenă,
steril din punct de vedere arheologic. Acest lucru este explicabil dacă avem
în vedere faptul că zona se afla între zidul de incintă şi Piaţa Mare a oraşului,
zonă supusă în Evul Mediu unor curăţări repetate. De precizat, totuşi, faptul
că pe porţiunea cuprinsă între m. 56,10-66,10, în partea superioară a
profilului se păstrează reconstituirea greşită a traseului zidului de incintă
realizată în anii ’60 ai secolului trecut.
Materiale litice prelucrate
În umplutura fundaţiei vechiului gard au apărut mai multe blocuri de
calcar prelucrate. Şase dintre ele aparţineau unor montanţi de clădiri gotice
(fig. 36/2-6), iar una provenea de la o cornişă, probabil renascentistă (fig.
36/1-1a). Se detaşează un bloc profilat, masiv, ce a aparţinut unei construcţii
de mari dimensiuni, provenind probabil de la o fază mai veche a bisericii
(romanică ?) (fig. 36/7).

Datorită îngustimii şanţului ne-a fost imposibil să înregistrăm un profil stratigrafic
perpendicular pe zidul de incintă.

14
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Este posibil ca măcar o parte a acestor pietre profilate să reprezinte
componente artistice originale sau refolosite în turnul şi zidul de incintă de
pe latura de vest, demantelate integral în anul 1863 cu prilejul construirii noii
clădiri a Gimnaziului Evanghelic15. Nu este însă exclus ca acestea să provină
de la biserică ori de la edificiile cunoscute din jurul bisericii.
Alte materiale de construcţie
În zidul de incintă, precum şi în fundaţia gardului dezefactat au apărut
câteva materiale de construcţie romane, refolosite în Evul Mediu. Printre
acestea enumerăm un fragment de ţiglă şi un fragment de cărămidă, ambele
cu urme digitale, ultimul încastrat în colţul de vest al zidului (fig. 20). De
altfel, o cărămidă cu ştampila Legiunii XIII Gemina a fost deja semnalată ca
fiind încastrată în zidul de incintă al bisericii evanghelice din Sebeş16, iar o
alta, similară, în zidul aceleiaşi biserici17. Refolosirea unor materiale de
construcţie ceramice de epocă romană18, cu ştampila unităţii militare
romane, a fost observată şi printre cărămizile pardoselii din prima fază a
monumentului, datată după jumătatea secolului al XIII-lea19. Materialul de
construcţie trebuie să provină din locuirile romane semnalate în
împrejurimile Sebeşului.
Materialul ceramic
În timpul scoaterii fundaţiei vechiului gard au apărut adesea şi
fragmente ceramice medievale, antrenate de lucrările efectuate cu prilejul
săpării şanţului de fundare (fig. 33/4-5, 9; 35/2). Pe lungimea cuprinsă
între m. 0 şi m. 56, în stratul de pământ (nederanjat) aflat sub fundaţia
veche, la adâncimea de - 0,90-1,00 m au fost descoperite, de asemenea,
fragmente ceramice medievale (fig. 31/1-8; 32/1-8; 33/1-3, 7, 10). Aşa cum
precizam, o concentrare de materiale a fost observată între m. 49,60-51,60,
în sondajul realizat pentru observarea fundaţiei zidului (fig. 28/1-8; 29/1-5;
30/1-9). O altă concentrare de fragmente ceramice a apărut la m. 27,50, la
15 Ideea părea posibilă în stadiul documentării de la momentul publicării raportului online.
Având în vedere însă că zidul de incintă de pe latura de vest a fost demontat încă de la
1724, atunci când a fost zidită vechea clădire a şcolii (vezi Baumann 1882, p. 14, nota 3), iar
turnul de nord-vest în 1863, cu prilejul construirii noii clădiri a gimnaziului - context în care
piatra rezultată ar fi putut fi folosită mai degrabă la fundaţiile şcolii - este posibil ca o parte
a materialelor din fundaţie să provină chiar de la zidul de nord al incintei, a cărui
demantelare a precedat cu siguranţă construcţia gardului modern.
16 IDR. III/4, p. 35, nr. 27.
17 Ibidem.
18 Pentru tegule romane refolosite în zidăria medievală, vezi Rusu 2005, p. 114.
19 Heitel 1964, p. 13.
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adâncimea de - 0,95 m, alături de oase şi cărămizi (fig. 32/1), precum şi
între m. 7-8 (fig. 34/1-6; 35/1, 3-6).
Formele ceramice întâlnite sunt oalele, cu buza profilată, urcioarele,
capacele şi străchinile. Decorul este format exclusiv din caneluri înguste
orizontale, sub formă de „coaste”, pe o ceramică de culoare cărămizie sau
neagră-cenuşie. Atrag atenţia buza unei căni(?) cu gura trilobată (fig. 28/3),
câteva fragmente de urcioare (fig. 31/7; 33/9), un capac cu buton circular
(fig. 30/2), mânerul unei tigăi tripode (fig. 31/6), două torţi cu nervuri
verticale (fig. 32/6; 35/6), precum şi un fragment din gura unei cahle (fig.
30/4). Relevanţa cronologică a materialului ceramic descoperit este scăzută,
majoritatea reprezentând forme comune pentru secolele XIV-XVI. Urciorul
descoperit la m. 52, lângă decroşul fundaţiei zidului (fig. 31/7) îşi găseşte
analogii la Alba Iulia, într-un context de secol XIV-XV20, dar şi la Sebeş Str. Patria, printre materiale datate în principal în secolul al XIV-lea21.
Piese de metal
Între m. 49,60-51,60, în sondajul realizat pentru dezvelirea fundaţiei
zidului de incintă, la adâncimea de - 1,40 m, au fost descoperite trei piese
din fier, puternic corodate: o potcoavă (fig. 29/6), o cataramă de
harnaşament (fig. 28/9) şi o piesă cu aspectul unui cârlig, greu de identificat
funcţional. Datarea lor este relativă, însă ele credem că trebuie asociate
ansamblului de artefacte descoperite împreună, datate în Evul Mediu sau în
epoca premodernă.
Concluzii
În istoriografia din secolele XIX-XX s-au emis mai multe opinii
referitoare la fazele de construcţie ale incintei bisericii şi datarea acestora22.
Prima dintre ele, formulată încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
de către Ferdinand Baumann, plasa începuturile incintei fortificate în secolul
al XIII-lea23. Ideea a fost ulterior preluată şi argumentată de Gheorghe
Anghel. Acesta din urmă a datat incinta din jurul bisericii în a doua jumătate
a secolului al XIII-lea, ca urmare a invaziei tătare din 1241, fortificaţia fiind
construită, în opinia sa, de aceeaşi meşteri care au lucrat la biserica
romanică. Sebeşul se alătura astfel altor oraşe transilvănene precum Mediaş,

Marcu Istrate 2008, pl. 167/9.
Simina 2007, fig. 10/e-g.
22 O ultimă sinteză a acestor opinii a fost realizată de Călin Anghel (vezi Anghel 2010;
Anghel 2011, p. 122-126).
23 Baumann 1882, p. 14.
20
21
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Sighişoara sau Sibiu care şi-au ridicat în a doua jumătate a secolului al XIIIlea mici fortificaţii în jurul principalelor edificii religioase24.
O a doua ipoteză a fost lansată de către Radu Heitel, autorul
cercetărilor arheologice din anii ’60 ai secolului trecut, care datează incinta
bisericii în prima jumătate a secolului al XV-lea, după construcţia corului
gotic25. Theobald Streitfeld, membru în colectivul care a lucrat la restaurarea
monumentului, a preluat ideea lui Radu Heitel, aducând şi argumente în
acest sens. Astfel, Streitfeld publică planul unei capele dezvelită în
campaniile arheologice de la începutul anilor ’60 în subsolul turnului de sudest al fortificaţiei bisericii, pe care o identifică cu „Capella Sancti Jacobi”
pomenită într-un document de la 1382. Această capelă a fost suprapusă de
un turn al incintei, care, pe baza unor argumente stilistice şi de logică
istorică a fost datat, la fel ca şi fortificaţia bisericii, în jurul anului 140026.
În ciuda poziţiei destul de ferme exprimate în articolul amintit mai
sus, privind datarea incintei bisericii la cumpăna secolelor XIV-XV,
Theobald Streitfeld remarca, într-o notă de subsol, apariţia în timpul
lucrărilor de restaurare a unor resturi de fundaţie la est de corul gotic.
Autorul atribuia aceste resturi unei incinte fortificate de formă eliptică sau
unei simple îngrădiri contemporane cu faza romanică a bisericii27.
Semnalarea acestei fundaţii era mai veche, ea fiind făcută pentru prima dată
de colectivul ce a lucrat la restaurarea bisericii. Autorii raportului de
restaurare au interpretat fundaţia din apropierea corului gotic ca resturile
primei lucrări de fortificare, aparţinând fazei romanice. Ulterior, după
construirea corului, incinta, iniţial de formă eliptică, a fost parţial demolată,
realizându-se de această dată o formă de plan dreptunghiular28. Interpretarea
a fost preluată de Paul Niedermaier care a adăugat celor două incinte o a
treia, de pământ şi lemn, anterioară invaziei tătare29 (fig. 23). După 1241,
aceasta va fi înlocuită de o incintă eliptică din piatră, corespunzătoare fazei
romanice a bisericii, pentru ca ulterior, între 1440-1600 să fie ridicat zidul
noii incinte, ale cărui resturi se văd astăzi pe laturile de sud şi de est ale
bisericii30 (fig. 22). Opinia lui Paul Niedermaier se pare că s-a impus şi în
colectivul care a redactat Atlasul Istoric al Sebeşului,31 deşi Mihaela Sanda
Salontai, coautoare la capitolul privind monumentele medievale ale
Anghel 1976, p. 151-152; Anghel 1986, p. 162-163.
Heitel 1964, p. 22.
26 Streitfeld 1976, p. 125-130.
27 Ibidem, p. 128, nota 40.
28 Angelescu et alii 1967, p. 114.
29 Niedermaier 1996, Abb. 159.
30 Niedermaier 1978, p. 82, Abb. 1.
31 Sebeş. Atlas 2004, p. VI.
24
25
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Sebeşului, evită cu altă ocazie să menţioneze presupusa fază de pământ şi
lemn a fortificaţiei32. O poziţie rezervată au şi Adrian Andrei Rusu, care
pune la îndoială argumentele ce ar susţine datarea ei în cea de-a doua
jumătate a secolului al XIII-lea33, precum şi Călin Anghel, ce constată lipsa
de argumente decisive a tuturor opiniilor exprimate de-a lungul timpului,
înclinând totuşi, cu unele rezerve, înspre o recentă teorie a lui Teodor
Octavian Gheorghiu, ce optează pentru o fortificare în etape, incinta actuală
datând cel mai probabil de la jumătatea secolului al XV-lea34.
În acest context, săpăturile de salvare realizate în 2006 pe latura de
nord a incintei contribuie la lămurirea câtorva aspecte legate de planul
incintei bisericii evangelice din Sebeş, în zona capelei Sf. Iacob, materialul
arheologic descoperit cu acest prilej, alături de observaţiile de ordin
stratigrafic, permiţând anumite nuanţări în privinţa datării incintei mai susamintite. Aşa cum aminteam, între m. 49,60-51,60, la adâncimea de - 0,901,00 m a apărut un rând de lespezi ieşite din verticala zidului, care, în urma
realizării unui sondaj de control, s-au dovedit a fi decroşul fundaţiei acestuia.
La aceeaşi adâncime şi în imediata apropiere a acestuia a apărut un nivel
subţire, cu numeroase fragment ceramice, ce poate fi interpretat ca un nivel
de călcare corespunzător ridicării zidului. Materialele arheologice, fără a
permite o încadrare cronologică strânsă, sunt caracteristice secolelor XIVXV, fiind aşadar exclusă datarea sectorului dezvelit al incintei în secolul al
XIII-lea, aşa cum au presupus unii cercetători. De altfel, faptul că traseul
incintei face o „buclă” în dreptul capelei Sf. Iacob, pentru a o include şi pe
aceasta, ne face să ne gândim, cel puţin pentru acest sector, la o construire
ulterioară a incintei faţă de capelă, ultima datată la cumpăna secolelor XIVXV, sau chiar mai târziu, în primele decenii ale secolului al XV-lea35.
Contextul arheologic surprins în 2006 sugerează că zidul dezvelit în săpătură
a fost ridicat, oricum, în preajma acestui interval cronologic şi nu cu mult
mai târziu.
O ultimă problemă pe care dorim să o abordăm este cea a traseului şi
configuraţiei incintei din jurul bisericii. Aşa cum am văzut, pe partea de nord
a incintei, traseul zidului face o mică „buclă” pentru încorporarea capelei Sf.
Iacob. Despre cum arăta incinta în acest sector putem afla de pe un plan
topografic al Sebeşului de la 1890, pe care apare încă figurat zidul de nord36
http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/SebesSalontai/SebesSalontai.htm#_ftnref.
Rusu 2005, p. 353, 532.
34 Anghel 2010, p. 344.
35 Pentru o recentă abordare istoriografică a problemei capelelor Sebeşului, vezi Anghel
2009.
36 Sebeş. Atlas 2004, harta IV; harta fie a fost greşit datată, fie prezintă realităţi mai vechi;
din relatările lui Ferdinand Baumann şi ale lui Andreas Heitz ştim că zidul de nord a fost
32
33
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(fig. 24). Acesta avea adosată pe exterior, în capătul dinspre vest, o clădire
ce ar putea reprezenta, conform descrierii lui Andreas Heitz, brutăria
şcolii37. Zidul continua spre vest, la o distanţă de aproximativ 6-7 m de
rigola pentru scurgerea apei. Undeva în apropierea capelei zidul face un
unghi spre nord, după care, ajungând la rigolă, merge în paralel cu aceasta.
Acesta este sectorul surprins în săpătura din 2006 (fig. 27). Pe interior zidul
are adosată o construcţie de lemn, despre care aflăm, din descrierea aceluiaşi
Andreas Heitz, că era un şopron pentru lemnele de foc ale şcolii. La un
moment dat, zidul face un unghi spre sud şi se uneşte, în linie dreaptă, cu
zidul de est al fortificaţiei bisericii, de care era adosată hala cojocarilor.
Reconstituirea traseului acestui zid de nord-est a fost făcută greşit în timpul
lucrărilor de restaurare (fig. 25), fapt pus în evidenţă şi de săpătura
arheologică. Acest zid de nord-est apare încă în picioare într-o fotografie de
la sfârşitul secolului al XIX-lea (fig. 26). De aici traseul zidului este
cunoscut, fiind păstrat în elevaţie pe laturile de est şi sud ale incintei.
Singurul sector al fortificaţiei care nu mai poate fi reconstituit este cel de
vest, care a fost demolat în 1724, cu ocazia construirii vechiului local al
şcolii38.
În privinţa numărului şi dispunerii turnurilor de apărare ale incintei,
au apărut în ultima vreme două ipoteze care merită discutate. Prima dintre
ele, lansată de colectivul ce a lucrat la restaurarea bisericii, prevedea că a
doua incintă, corespunzătoare fazei gotice a bisericii, avea o formă
dreptunghiulară şi era fortificată la cele patru colţuri cu turnuri de apărare39.
Ideea se regăseşte ulterior la Paul Niedermaier40, Mihaela Sanda Salontai41 şi
la colectivul ce a redactat Atlasul Istoric al Sebeşului42. Reconstituirea
incintei cu cele patru turnuri la colţuri este evident, pur teoretică, singurul
turn din cele patru presupuse fiind păstrat în colţul sud-estic al fortificaţiei43.
Cea de-a doua ipoteză are ca fundament un plan al oraşului de la 1769
pe baza căruia, acum două decenii şi jumătate, Gheorghe Anghel
demolat la începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea; asupra acurateţii hărţii nu avem nicio
îndoială, aceasta corespunzând descrierilor din secolul al XIX-lea şi datelor obţinute în
cercetarea arheologică din 2006.
37 Sebeş. Atlas 2004, p. XII
38 Baumann 1882, p. 14, nota 3
39 Angelescu et alii 1967, p. 114.
40 Niedermaier 1978, p. 82, Abb. 1.
41 http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/SebesSalontai/SebesSalontai.htm#_ftnref.
42 Sebeş. Atlas 2004, p. VI.
43 Existenţa presupusului turn din colţul nord-estic al incintei ce apare în reconstituirea
oferită de Paul Niedermaier (Niedermaier 1978, p. 82, Abb. 1) a fost infirmată de cercetările
din 2006.
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presupunea existenţa a cinci turnuri de apărare plasate pe traseul zidului de
incintă44. Recent, Călin Anghel a formulat aceeaşi opinie, identificând pe
planul de la 1769, două turnuri pe latura de vest, ce flancau o poartă, unul la
jumătatea laturii de sud, unul în colţul de sud-est şi ultimul în colţul nordvestic al incintei45.
Din informaţiile lui Ferdinand Baumann ştim însă că partea de vest a
zidului de incintă a fost demolată în 1724, cu ocazia construirii vechii şcoli.
Prin urmare, unul din cele două „turnuri” de pe latura de vest, probabil cel
dinspre sud-vest, de dimensiuni mai mari şi de o formă mult alungită,
reprezintă de fapt clădirea vechii şcoli46.
Tot de la Ferdinand Baumann aflăm însă de existenţa, într-adevăr, a
unui turn în colţul nord-vestic al incintei care deja în 1623 a fost transformat
în casă parohială şi mai apoi în casa predicatorului, pentru ca, la 1863, cu
ocazia construcţiei noii clădiri a Gimnaziului Evanghelic, să fie dărâmat47.
Acest turn de nord-vest poate fi identificat pe planul de la 1769 cu clădirea
de mici dimensiuni, aflată la nord de localul şcolii vechi.
Pe plan mai există figurată în colţul de nord-vest o altă clădire de
formă dreptunghiulară alungită, adosată în exterior zidului de incintă, însă
aceasta nu poate fi turnul menţionat de Ferdinand Baumann, ea aflându-se
aproximativ pe locul viitoarei brutării a şcolii, menţionată de Andreas Heitz
– dacă nu cumva este aceeaşi clădire – fiind deci imposibil de identificat cu
turnul de nord-vest, dărâmat la construirea Gimnaziului evanghelic.
Turnul din sud-estul incintei, singurul păstrat, nu ridică probleme
deosebite, destinul acestuia fiind în general cunoscut. Ridicat la cumpăna
secolelor XIV-XV ori în prima jumătate a secolului al XV-lea peste o capelă
dezafectată, acesta va suferi o reparaţie capitală la 1716 când i se adaugă
treimea dinspre vest, fiind astfel pregătit pentru a adăposti sediul primăriei
oraşului, distrusă în timpul războiului curuţilor. Abia în 1761 primăria se va
muta în localul propriu, turnul fiind folosit în continuare de şcoală48. La
sfârşitul secolului al XIX-lea, Andreas Heitz îl considera ca vechea locuinţă
a rectorului şi a cancelarului49. La 1926 aici era locuinţa paracliserului50.

Anghel 1986, p. 162.
Anghel 2010, p. 341.
46 Acestă veche clădire va fi ridicată din nou, din temelii, după spusele lui G. Marienburger,
în anul 1784 (vezi Sebeş. Atlas 2004, p. X).
47 Baumann 1882, p. 14, nota 2.
48 Streitfeld 1976, p. 126, nota 36. Ferdinand Baumann presupune că deja după 1716 turnul
devine locuinţa paracliserului (vezi Baumann 1882, p. 114).
49 Sebeş. Atlas 2004, p. XI.
50 Sebeş. Atlas 2004, harta IX.
44
45
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În fine, o ultimă construcţie adosată zidului de incintă a fost
reprezentată pe planul de la 1769 la mijlocul laturii de sud a acestuia. Este
vorba de fapt de două clădiri care în mod fericit s-au păstrat până în a doua
jumătate a secolului al XX-lea. În releveul realizat de membrii echipei de
restaurare a bisericii evanghelice cu propunerile de degajare a incintei pe
latura de sud, se pot observa cele două clădiri, dintre care una cu plan pătrat,
înaltă, cu două nivele, şi alta cu plan de formă dreptunghiulară, cu un singur
nivel51. Clădirile au fost considerate de epocă târzie, colectivul de restaurare
propunând demolarea lor, lucru realizat la sfârşitul anilor ’70 ai secolului
trecut52.
În concluzie, incinta fortificată a bisericii evanghelice din Sebeş a avut
probabil doar două turnuri de apărare, cel de sud-est amenajat peste fosta
capelă şi cel de nord-vest, demolat în 1863, odată cu construcţia noului
Gimnaziu Evanghelic. Precizări suplimentare privind topografia şi datarea
diferitelor faze ale ansamblului fortificat din jurul bisericii va putea aduce
doar publicarea, după o jumătate de secol, a cercetărilor arheologice realizate
de Radu Heitel. Cercetarea arheologică realizată în 2006, datorită
caracterului restrâns, şi-a adus doar o modestă contribuţie în acest sens.
Archaeological Investigations North of the
Evangelical Church Fortress in Sebeş
(Abstract)
In the summer of 2006 the undertaking to rebuild the fence stretching along the
north side of the church fortress brought about an archaeological investigation. The
underlying reason was that the foundation of the former fence built there around 1870 was
partially adjoining the fortress wall.
The ditch of the former fence measuring 76 m in length and 0.5 m in width, was up
to 0.8 m deep, while the project for the new one had in view a depth of up to 1 m. The
supplementary depth of 20 cm was investigated ditch-wide within a rescue excavation.
Several human skeleton remains, among which a calota, all parts of disturbed
medieval graves were discovered at the west end of the ditch. A pit containing bones and
51 Cele două clădiri apar şi într-un tablou cu autor necunoscut şi nedatat ce reprezintă
ansamblul Pieţei Mari (vezi Anghel 2006, p. 90-91, fig. 5) precum şi într-o serie de
fotografii cu ansamblul bisericii fortificate realizate în prima jumătate a secolului al XX-lea
(vezi Dan 1998a, p. 13, 15, 23, 48; Maniu et alii 2009, p. 38, 46, 47, 86); la 1926 aici erau
locuinţa directorului şcolii şi o grădiniţă (vezi Sebeş. Atlas 2004, harta IX).
52 Angelescu et alii 1967, p. 118. Theobald Streitfeld a încercat salvarea acestor clădiri,
printr-o scrisoare adresată Direcţiei Monumentelor Istorice în 1961, invocând valoarea
arhitecturală îndeosebi a casei Buchholzer (clădirea cu două nivele adosată zidului),
considerată a fi „o casă de tip vechi” (vezi Anghel 2005, p. 339-340).
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strong lime traces was researched in the segment situated between the 15.30-meter and
16.60-meter points and between the 38-meter and 41.10-meter points a lime pit was found.
Along 14.50 m, from the 42.60-meter to the 56.10-meter point in the south profile
of the ditch, the outline of the enclosure wall of the medieval fortress was found. The wall,
now completely covered, was built of quarry stone and riverstone bound with mortar.
Among riverstones and bricks, some lengths contain chiselled or partially chiselled
boulders and slabs. A large block of chiselled limestone marks each of the two wall ends.
The west corner revealed after 42.60 m formed an inner angle of 1450, while the eastern
wall corner unearthed after 56.10 m formed an inner angle of 1350. Between the 49.60meter and the 51.60-meter points, at the depth of 0.90-1 m, a row of slabs protruding from
the wall and marking the foundation offset was noticed.
The fill of the modern wall contained several shaped limestones, out which six are
Gothic and one from the Renaissance. The ceramic finds are dated to the 14th – 15th
centuries.
The investigations carried out on the north church precinct shed some light on the
chronology of the evangelical church fortress. It is generally considered it was built either
in the 13th century after the Tatar invasion, or in the late 14th century - early 15th century,
concurrently with the town fortress, or that there were two fortification stages. The
northern wall had a curved shape as it was intended to go around St. Jacob’s chapel built
there sometime around the year 1400. Consequently, the wall fragment unearthed on then
north side cannot date from an earlier time. The archaeological finds at the wall bottom
enable a dating close to the year 1400.
Explanation of figures
Fig. 1. The Evangelical Parish Church as situated in the urban plan of Sebeş.
Fig. 2. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure wall of the church fortress (the
dig of 2006): 1 – concrete and river-stone (surface wall marking, R. Heitel); 2 –
stone; 3 - bricks; 4 – limestone lens; 5 - wood; 6 – culture level; 7 - bone; 8 concrete; 9 – mortar lens, bricks and burn marks; 10 - rubble; 11 – drill for impact
assessment.
Fig. 3. Sebeş-The Evangelical Church. S I/2006 – southern profile.
Fig. 4. Sebeş-The Evangelical Church. Sebeş-The Evangelical Church. S I/2006 – southern
profile (limestone pit).
Fig. 5. Sebeş-The Evangelical Church. S I/2006 – southern profile (case 1).
Fig. 6. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure area before excavation.
Fig. 7. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure area and the modern fence
foundation during excavation.
Fig. 8. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure near the St. Jacob’s Chapel.
Fig. 9. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure near the St. Jacob’s Chapel – the
NW and NE corners of the wall revealed.
Fig. 10. Sebeş-The Evangelical Church. The outline of the northern enclosure wall near St.
Jacob’s Chapel.
Fig. 11. Sebeş-The Evangelical Church. The northern enclosure wall near St. Jacob’s Chapel –
detail of the NE corner.
Fig. 12. Sebeş-The Evangelical Church. The NE corner of the northern enclosure wall near
St. Jacob’s Chapel – against the backdrop, the elevation of the wall near the chapel
altar.
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Fig. 13. Sebeş-The Evangelical Church. The NE corner of the northern enclosure wall near
St. Jacob’s Chapel. Above, the markings proposed by the church restorers.
Fig. 14. Sebeş-The Evangelical Church. The NE corner of the northern enclosure wall near
St. Jacob’s Chapel.
Fig. 15. Sebeş-The Evangelical Church. The NW corner of the northern enclosure wall–
detail.
Fig. 16. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure wall near St. Jacob’s Chapel.
Fig. 17. Sebeş-The Evangelical Church. Lime pit discovered outside the northern enclosure
(southern profile).
Fig. 18. Sebeş-The Evangelical Church. Case 1.
Fig. 19. Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure – detail of the wall foundation.
Fig. 20. Sebeş-The Evangelical Church. Roman tegular material reused in the NW corner of
the northern enclosure wall.
Fig. 21. The church fortress of Sebeş on a map from 1796 (with indication of the area
under research in 2006).
(the wall of the first
Fig. 22. The parish church of Sebeş and its wall enclosures:
(the wall of the new enclosure - 1440enclosure - Romanesque phase);
1600) (apud Niedermaier 1978).
Fig. 23 The architectural ensemble of the Evangelical Church in 1240 (apud Paul
Niedermaier).
Fig. 24 The architectural ensemble of the Evangelical Church in a town plan of Sebeş
from 1890 (the arrow points to the northern precinct wall) (apud Sebeş. Atlas
2004).
Fig. 25. Outline of the NE sector of the fortress church in Sebeş (drawn after the
investigations of 2006).
Fig. 26. Sebeş-The Evangelical Church. Outline of the NE enclosure wall (indicated with an
arrow) – late 19th century image.
Fig. 27. Location plan of the Evangelical Lutheran Church of Sebeş (2005) highlighting the
wall fragment unearthed in 2006: 1 – the Evangelical Lutheran Church; 2 – St.
Jacob’s Chapel; 3 – fragments of the church enclosure wall; 3’ – reconstruction of
the church enclosure wall; 4 – the former Evangelical Gymnasium (now, Primary
and Middle School Nr. 2); 5 – current wall; 6 – the drain built on the northern side; 7
– medieval buildings; 8 – the former city halls (commercial spaces at present).
Fig. 28. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-8; - 1,20-1,30 m) (1-3, 9); (m 79; - 1,00-1,10 m) (4-8): medieval pottery (1-8) and iron buckle (9).
Fig. 29. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-9; - 1,00-1,10 m): medieval
pottery (1-5) and iron horseshoe (6).
Fig. 30. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-9; - 1,00-1,10 m): medieval
pottery.
Fig. 31. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 52; - 1,00 m) (1, 7); (m 33; - 1,00
m) (2, 4, 6); (m 28; - 1,00 m) (3, 5, 8): medieval pottery.
Fig. 32. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 28; - 1,00 m) (1); (m 14-15; - 1,00
m) (2, 8); (m 18; - 1,00 m) (3); (m 24; - 1,00 m) (4); (m 33; - 1,00 m) (6); (m 47; 1,00 m) (5, 7): medieval pottery.
Fig. 33. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 47; - 1,00 m) (1-2, 10); (m 35; 1,00 m) (3, 7); (G 1) (6, 8); passim (4-5, 9): medieval pottery.
Fig. 34. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1-6): medieval
pottery.
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Fig. 35. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1, 3-6); passim
(2, 7): medieval pottery (1-6) and iron item (7).
Fig. 36. Sebeş-The Evangelical Church. Profiled stones discovered in the modern-day fence
foundation.
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Fig. 1. Localizarea bisericii parohiale evanghelice
în planul urbanistic al oraşului Sebeş

245
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Fig. 2. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zidul de incintă al fortificaţiei bisericii pe latura de nord (săpături 2006): 1 - ciment şi piatră de
râu (marcaj zid la suprafaţă, R. Heitel); 2 - piatră; 3 - cărămizi; 4 - lentilă var; 5 - lemn; 6 - nivel de cultură; 7 - os; 8 - ciment; 9 lentilă de mortar, cărămizi şi arsură; 10 - moloz; 11 - foraj studiu impact
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1

2

3
Fig. 3. Sebeş-Biserica Evanghelică. S I/2006 - profilul sudic
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1

Fig. 4. Sebeş-Biserica Evanghelică. S I/2006 - profilul sudic
(groapa de var)

2

Fig. 5. Sebeş-Biserica Evanghelică. S I/2006 - profilul sudic (caseta 1)
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Fig. 6. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zona incintei de nord înainte de începerea
lucrărilor

Fig. 7. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zona incintei de nord cu scoaterea fundaţiei
vechiului gard din epocă modernă
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Fig. 8. Sebeş-Biserica Evanghelică. Incinta de nord în zona de încorporare
a capelei Sf. Iacob
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Fig. 9. Sebeş-Biserica Evanghelică. Incinta de nord în zona de încorporare a capelei
Sf. Iacob - colţurile de NV şi NE ale zidului dezvelit

Fig. 10. Sebeş-Biserica Evanghelică. Traseul urmat de incinta de nord în zona de
încorporare a capelei Sf. Iacob
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Fig. 11. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zidul incintei de nord în zona de încorporare a
capelei Sf. Iacob - detaliu cu colţul de NE

Fig. 12. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NE al zidului incintei de nord în zona
de încorporare a capelei Sf. Iacob - în fundal elevaţia zidului în dreptul altarului
capelei
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Fig. 13. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NE al zidului incintei de nord în zona
de încorporare a capelei Sf. Iacob. Deasupra este vizibilă marcarea propusă de
restauratorii bisericii

Fig. 14. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NV al zidului incintei de nord în zona
de încorporare a capelei Sf. Iacob
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Fig. 15. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NV al zidului incintei de nord – detaliu

Fig. 16. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zidul incintei de nord în zona de încorporare
a capelei Sf. Iacob
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Fig. 17. Sebeş-Biserica Evanghelică. Groapă de var descoperită în afara incintei de
nord (profilul sudic)

Fig. 18. Sebeş-Biserica Evanghelică. Caseta 1
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Fig. 19. Sebeş-Biserica Evanghelică. Incinta de nord - detaliu cu fundaţia zidului

Fig. 20. Sebeş-Biserica Evanghelică. Material tegular roman refolosit în zidăria
colţului de NV al zidului incintei de nord
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Fig. 21. Fortificaţia bisericii din Sebeş pe o hartă din anul 1769
(săgeata indică latura cercetată în anul 2006)

Fig. 22. Biserica parohială din Sebeş şi incintele sale de zid:
(zidul primei
(zidul noii incinte - 1440-1600)
incinte - faza romanică);
(după Niedermaier 1978)
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Fig. 23. Ansamblul bisericii evanghelice la 1240 (după Paul Niedermaier)

Fig. 24. Ansamblul bisericii evanghelice pe un plan al oraşului Sebeş la 1890
(săgeata indică zidul de nord al incintei) (după Sebeş. Atlas 2004)
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Fig. 25. Traiectul fortificaţiei bisericii parohiale evanghelice Sebeş pe sectorul de
nord-est (schiţă realizată după cercetările din anul 2006)

Fig. 26. Sebeş-Biserica Evanghelică. Traseul de NE al zidului de incintă (marcat cu
săgeată) - imagine de la sfârşitul sec. XIX
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Fig. 27. Plan de situaţie al bisericii evanghelice Sebeş (2005) cu marcarea
segmentului de zid dezvelit în 2006: 1 – biserica evanghelică; 2 – Capela Sf. Iacob;
3 – fragmente din zidul de incintă al bisericii; 3’ – traseu reconstituit al zidului de
incintă al bisericii; 4 - clădirea fostului Gimnaziu Evanghelic (actualmente Şcoala
Generală Nr. 2); 5 – gard actual; 6 – rigola deschisă de pe latura de nord; 7 –
corpuri medievale; 8 – fostele hale ale oraşului (actualmente spaţii comerciale)
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Fig. 28. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006: sondaj I (m. 49,60-51,60; - 1,001,40): ceramică (1-8) şi cataramă de fier (9) medievale
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Fig. 29. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006: sondaj I (m 49,60-51,60):
ceramică (- 1,00-1,10 m) (1-5) şi potcoavă de fier (- 1,40 m) (6) medievale
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Fig. 30. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006: sondaj I (m 49,60-51,60; - 1,001,10 m)
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Fig. 31. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 52; - 1,00 m) (1, 7); (m 33; 1,00 m) (2, 4, 6); (m 28; - 1,00 m) (3, 5, 8): ceramică medievală
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Fig. 32. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 28; - 1,00 m) (1); (m 14-15; 1,00 m) (2, 8); (m 18; - 1,00 m) (3); (m 24; - 1,00 m) (4); (m 33; - 1,00 m) (6);
(m 47; - 1,00 m) (5, 7)
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Fig. 33. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 47; - 1,00 m) (1-2, 10); (m 35; 1,00 m) (3, 7); (G 1) (6, 8); passim (4-5, 9)
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Fig. 34. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1-6)
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Fig. 35. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1, 3-6);
passim (2, 7): ceramică (1-6) şi piesă de fier (7)
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Fig. 36. Sebeş-Biserica Evanghelică. Pietre profilate refolosite în fundaţia gardului de
epocă modernă
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A COIN HOARD FROM THE TIME OF SIGISMUND OF
LUXEMBURG IN THE COLLECTION OF THE “IOAN RAICA”
MUNICIPAL MUSEUM IN SEBEŞ
Teodor MUNTEAN*
The hoard presented below is part of the numismatic collection of
Alfred Heitz and was donated by his granddaughter Grete to the museum in
Sebeş in the year 1966 via school teacher Theobald Streitfeld. We have no
information as to the findspot of this hoard. All that we know is that its
owner, Alfred Heitz, lived in Sebeş between 1881-1921 and was the son of
Andreas Heitz the city priest (Stadtpfarrer) of Sebeş.
The hoard consists of small-denomination coins of Sigismund of
Luxemburg, except for one which is attributed to Nicolae Redwitz. On the
whole, we are looking at 1633 coins, 1104 denarii parvi, 480 quartings, 47
denarii and a ducat (fig. 3) dating from the years 1387-1437, the reign of
Sigismund of Luxemburg. Chronologically speaking, the most recent are the
quartings minted between 1430-1437 that due to their particularly small
intrinsic value were removed from circulation after the death of Sigismund
of Luxemburg.1
As regards the findspot of this hoard, all we can do is formulate
hypotheses because there is a complete lack of information in this respect.
Given that Alfred Heitz was born and lived for the better part of his life in
Sebeş and that during the period the coins were in circulation the town of
Sebeş went through a series of devastating events, we can surmise that the
findspot of this hoard lies somewhere in the Sebeş area, most probably in
the town itself.
In the year 1438 when the Turkish troops led by Sultan Murad II
devastated Ţara Haţegului, the villages and towns along the Mureş Valley
the town of Sebeş was also besieged by the invaders.2 We possess quite
accurate information in this respect from a witness to the events, the so-

MA student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia; e-mail: teodormuntean@gmail.com.
Pap, Bartók 1996, p. 184, note 17.
2 Anghel 1976, p. 148; Dudău, Sonoc 2008, p. 158-159.
*

1
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called Anonymous Student,3 aged 15-16 at that time, who was then captured
by the Ottomans. Taken as slave to Asia Minor, he manages to regain his
freedom 20 years later and becomes a Dominican monk. In his book
entitled Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia turcorum (On the Religion,
Customs and Villainy of the Turks) and published in 1481 he describes the
events of 1438.4
This book tells us that at the intercession of voivode Vlad Dracul the
town yielded to the Turks under the promise that its inhabitants would not
be sold and that, together with their possessions, they could move as free
men south of the Danube.5 There were, however, people who refusing to
surrender barricaded themselves in one of the towers of the citadel6 but the
Turks set the tower on fire and took the survivors (among them also the
Anonymous Student) as slaves back to Turkey.7
Recently, Romanian numismatic bibliography became enriched with a
similar hoard found in the collection of Dr. Friedrich Mauksch from Sebeş.
It consists of 81 coins of Sigismund of Luxemburg, namely 4 denarii, 75
denarii parvi and 2 quartings.8 This hoard could have well been part of the
hoard we are discussing here as they are almost identical in structure and
come from the same town, but this is, of course, just a hypothesis.
All coins making up the hoard discussed here9 are legible and could
be identified. However, because of clipping, bad state of conservation and
the sometimes accentuated wear it was rather difficult to make out the
marks. In some cases, the coins were mis-struck the marks remaining
outside the coin surface. Furthermore, in the absence of laboratory tests it
was impossible to differentiate between silver and silver-coated ones, which
hindered the identification of forgeries. Every coin was nevertheless
weighed and measured.
The phenomenon of coin counterfeiting – which, as we shall see here,
is encountered also in the hoard under discussion – assumed proportions
under Sigismund of Luxemburg when, because of depreciation and coin
debasement, forgeries flourished especially in low value coinage.
In historiography he is known by several names: the Anonymous Student (Anghel 1976, p.
148), the Student from Romos (Dudău, Sonoc 2008, p. 158), Captivus Septemcastrensis, Frater
Schebeschensis or Georgius de Hungaria (Dudău, Sonoc 2008, p. 159).
4 Sârbu 2001, p. 216; Dudău, Sonoc 2008, p. 158-159.
5 Dan 1997, p. 279.
6 The tower is currently known as the Student's Tower.
7 Anghel 1976, p. 148; Dudău, Sonoc 2008, p. 161.
8 Dudău, Sonoc 2008, p. 149-185.
9 At this point, we wish to acknowledge Mr Francisc Pap, PhD, for his support and
suggestions which helped to clarify some aspects regarding this hoard.
3
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For example, in a document dating from 1387, the first year of
Sigismund of Luxemburg's reign, the king grants “the right to put to the
sword” malefactors and coin counterfeiters to the Károlyi family from the
Satu Mare County, Ladislau and Andrei, the sons of Merhard.10 There is
evidence that the early 15th century saw a series of death sentences and
dispossessions due to coin counterfeiting in the counties of Somogy, Satu
Mare, Maramureş and Ugocea. Thus, from the year 1409 date the cases of
Iliaş, the son of Sânmihai, Iacob, the son of Johan Sandor, also known as
Koch, Johan, also known as the Miner, Petru Auraru and Martinus, also
known as Konak, who were all dispossessed of their goods and sentenced
to death for coin, seal and document counterfeiting.
If round the year 1409 the punishment for coin counterfeiting was
death by burning, the year 1422 saw it reduced to a fine due to the increased
economic and political power of the nobles. From this latter year dates the
case of Posar Dominicus from Kawa who was sentenced to pay 54 florins
and 2 horses worth of 40 florins for all his ill deeds, coin counterfeiting
included.11
In 1427 a decree was issued prohibiting the use of counterfeited
denarii and demanding that they be removed from circulation until 25 July.
Otherwise, any person caught having ten fake denarii parvi out of 100 would
be deemed guilty.
Upon the new monetary reform of 1430 the ducats are removed from
circulation and small denominations introduced: the great denarius and the
quarting. In the beginning, when they were first issued, a great denarius
equalled 4 quartings but the ratio eventually changes to 1:10 due to the
depreciation of the quarting.12
Clear proof that the coinage of Sigismund of Luxemburg was
subjected to counterfeiting we have from the medieval fortress of Piatra
Craivii (Alba County) lying not far away from Sebeş. Thus, during the
archaeological investigations undertaken by Gh. Anghel in 1968 at the place
called La Vânătoare lying under the precipice below the medieval citadel,
among the objects found there was also a medieval coin die.13 The iron die
has one round end and the bottom in the shape of a cylinder which turns
into a trapezoid. It has a total length of 8.8 cm, the trapezoid is 3.2/1.2 wide
and the diameter of the base measures 1.7 cm (fig. 2).14 The engraved part
Velter 1978, p. 36.
Ibidem, p. 38.
12 Keve 2007, p. 198.
13 Anghel 1974, p. 151.
14 Ibidem, p. 152.
10
11

273
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

of the die features the obverse of a coin that is identical with the quarting
issued by Sigismund of Luxemburg (fig. 3)15, the existence of an illicit mint
for counterfeiting coins being further supported by the numerous fragments
of bronze sheet found there during the excavations.16

Fig. 1. Mediaeval coin die found at Piatra Craivii (apud Anghel 1974)

a.

b.

Fig. 2. The engraving on the die found at Piatra Craivii (a); the reverse of a quarting
issued by Sigismund of Luxemburg (b) (apud Anghel 1974)

There is no documentary reference to coin counterfeiting at Piatra
Craivii dating from that period, but we do have a document dated 1484

15
16

Ibidem, p. 153, fig. 2a.
Ibidem, p. 153.
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addressed to Ştefan Bathory, the voivode of Transylvania by bishop
Ladislau Gereb:
“It was not without indignation that I found out that this castle going by the
name of Kechkeş castrum (Goat's Citadel), this castrum built for the
protection of the kingdom, in utter disregard of the laws of the kingdom
and our commands, was turned into a despicable den for scum and thieves
where […] by the bishop's account, innumerable crimes are committed [...]
and our castellan himself is the mastermind behind them […]. We order that
you take all necessary measures with utmost determination so that this castle
of ours is cleared of the multitude of criminals and malefactors and no
longer left at their disposal.”17

The order of 1484 did not have any effect whatsoever so that in the
year 1515, at the bishop's insistence, King Vladislav II ordered that the
citadel be torn down in spite of the fact that the voivode of Transylvania
tolerated the castellan's activities.18
Even if the document does not refer to any coin counterfeiting taking
place there, it represents supplementary evidence that along the other illegal
activities, there could have also existed an illicit mint which might as well
have functioned after the death of Sigismund of Luxemburg.
Another piece of evidence supporting the existence of coin
counterfeiting comes from the Lita fortress situated approximately 35 km
south-west of Cluj-Napoca. Apart from fakes imitating the coinage of
Sigismund of Luxemburg there were also found copper and silver obols and
denarius flans that never got to be struck, as well as die waste and various
utensils used for this purpose. Coin forgery seems to have persisted here
well into the 16th century.19
Some illicit mints seem to have functioned even under the direct
supervision of certain noblemen. Moreover, coin counterfeiting was not
uncommon in official mints either, despite the numerous interdictions the
king decreed.20

17 „Am aflat nu fără indignare că acest castel numit castrul Kechkeş (Cetatea Caprei) cu
dispreţul legilor regatului şi poruncilor noastre, acest castru clădit pentru apărarea regatului,
a fost transformat intr-un cuib neruşinat al plebei şi hoţilor, de unde se comit […] după
spusele episcopului, continue nelegiuiri […] şi insăşi castelanul nostru este conducător al
acestor nelegiuiri […]. Vă poruncim ca in modul cel mai hotărat să luaţi toate măsurile ca
acest castel al nostru să fie curăţat de mulţimea criminalilor şi nelegiuiţilor şi să faceţi ca el
să fie scos din situaţia de castru la dispoziţia unor nelegiuiţi”. Ibidem, p. 154.
18 Ibidem.
19 Gyulai et alii 1983, p. 522-523.
20 Ibidem, p. 522.
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Having a look on the table we notice that it was possible to accurately
determine the mint marks and privy marks on only 45% of all coins (735
pieces). Their identification was severely hindered by clipping (as in the case
of the denarii and denarii parvi), their bad state of conservation and wear. For
544 coins of the 735 whose marks are legible we were able to identify the
mints where they were struck, as follows: Baia Mare (86 pcs), Baia de Arieş
(32 pcs), Bratislava (82 pcs), Buda (44 pcs), Košice (25 pcs), Kremnica (23
pcs), Pécs (91 pcs), Sibiu (122 pcs), Smolnik (21 pcs), Székesfehérvár (11
pcs), Timişoara (6 pcs) and Sighişoara (1 pc) (fig. 4).
Because of the clippings the denarii parvi underwent, only 366 coins
out of 1104 bear visible mint and privy marks. We were able to identify the
mints where 217 of these coins were struck, for the other 149, however, the
mints remain unknown although the marks were legible. Accordingly, the
denarii parvi were struck at: Kremnica (22 pcs), Pécs (91 pcs), Baia Mare (18
pcs), Sibiu (2 pcs), Buda (20 pcs), Košice (5 pcs), Baia de Arieş (32 pcs),
Timişoara? (6 pcs) and Smolnik (21 pcs) (fig. 4).
Out of a total of 480 quartings, 342 feature legible marks and the mints
for 300 of them were identified. As for the other 42 coins, although their
marks are legible, we were unable to identify the mints. The quartings were
struck in: Kremnica (1 pc), Baia Mare (46 pcs), Sibiu (120 pcs), Buda (24
pcs), Košice (16 pcs), Bratislava (82 pcs), Székesfehérvár (11 pcs) (fig. 4).
The legend of clipped denarii is in some cases only partially legible, the
marks having sometimes remained outside the coin surface. There are 47
denarii in this hoard, 25 of them bear legible marks and we could identify the
mints for 19 of them. The mints identified are Baia Mare (15 pcs) and
Košice (4 pcs) (fig. 4).
Moneyers in the mints at Kremnica and Baia Mare are Markus from
Nürnberg, at Buda, Onofrio Bardi, Angelo Walich and Michael Nadler, at
Baia Mare, Nikolaus Wasserpauch and at Košice, Urbanus Polner, Petrus
Reichel, Iacobus, Christianus and Ulrich Kamerer. Famous bankers Markus
from Nürnberg and Ulrich Kamerer improved the striking procedure and
finalised the appearance and significance of the marks.21
The coins weigh less than the average normal weigh proposed by
Arthul Pohl, namely 0.51 g for denarii and 0.48 g for quartings.22 Denarii parvi
have an average weight of 0.31 g, ranging between 0.10 and 0.58 g (fig. 5),
quartings have an average weight of 0.43 g, ranging between 0.20 and 0.89 g
(fig. 6), while the denarii have an average weight of 0.31 g, ranging between
0.10 and 0.49 g (fig. 7).
21
22

Velter 1978, p. 34.
Pohl 1967-1968, p. 49, table I.
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Classifying the coins according to the mint we notice that the lightest
are the denarii parvi minted in Timişoara (0.22 g) and Baia Mare (0.28 g) (fig.
8), the quartings minted in Kremnica (0.36 g) and Buda (0.41 g) (fig. 9) and
the denarii struck in Košice (0.32 g) (fig. 10).
Apart from denarii, denarii parvi and quartings, the hoard also contains a
ducat of Sigismund of Luxemburg minted in Sighişoara.
Furthermore, the hoard contains a coin attributed by numismatist
Réthy Lászlo to Nicolae Redwitz, ban of Severin between 1430-1434,
general governor of Transylvania and comites of the royal mint in Sibiu.23 The
attribution of the these coins is a highly debated topic in Romanian
mediaeval numismatics and no clear conclusion has been reached yet.
Hungarian numismatist Réthy Lászlo who studied the hoard found at
Ipolysag (near Budapesta, Hungary) consisting of Hungarian coinage of
Sigismund of Luxemburg, coins attributed to Nicolae Redwitz and
Wallachian coins issued by Mircea cel Bătrân, attributed these coins to
Nicolae Redwitz.24 His main arguments were the assumption that the shield
with a cross inside represents the emblem of an order of Teutonic knights
brought here by Sigismund of Luxemburg from Hungary and deployed to
Severin in the year 1430, as well as the similarity between these and the
Hungarian coins of that time in terms of size, execution and marks.25
Numismatist Elena Isăcescu holds that these coins are, in fact,
Wallachian issues of 1396-1430 struck at Turnu Severin starting with the
second half of Mircea cel Bătrân's reign and throughout the reign of Dan II.
The obverse of the coin in question features a cross moline, above
the shield a crown and on the left the marks
. The reverse bears a
standing character, front view, wearing a crown. In the left hand he holds a
sceptre and in the left a cross. The marks on the obverse are similar to those
on coin number 8 from the hoard of Ipolysag.26 The coin is made of a silver
and copper alloy, and is rudimentarily executed.
Another hoard containing coins attributed to Nicolae Redwitz
alongside issues of Sigismund of Luxemburg was found in the year 1965 at
Vinerea, not far from Sebeş. The hoard dates from the 13th -17th centuries
and consists mainly of coins issued by Sigismund of Luxemburg (361 pcs),
among which also two coins attributed to Nicolae Redwitz, the rest of the
coins in the hoard having been issued up to the early 17th century.27
MBR, p. 29; Isăcescu 1980, p. 99-100; Coza 2004, p. 391-392.
Isăcescu 1980, p. 100.
25 Ibidem, p. 101.
26 Ibidem, p. 101, pl. I, nr. 8.
27 Coza 2004, p. 387-389.
23
24
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We presently know of the existence of 15 hoards in Transylvania and
Banat containing coins of Sigismund of Luxemburg. Thus, there are coins
of Sigismund of Luxemburg in the hoards found at Axente Sever28
(unknown number out of a 108 pcs); Becicherecu Mic (Timiş County)29
(seven pieces out of unknown total), Bergăsău Mare30 (Timiş County) (20
pcs out of over 1000); Cadăr (Timiş County)31 (unknown number out of
40); Cluj32 (unknown number out of 573), Dobârca (Sibiu County)33
(approx. 200 pcs), Floreşti (Cluj County)34 (unknown number out of 601);
Gad (Timiş County)35 (unknown number out of 81); Ocna Sibiului36 (Sibiu
County) (24 out of 24); Orşova (Caraş-Severin County)37 (five pieces out of
1000); Reghin (Mureş County)38 (unknown number out of 64); Sânicolau
Mare (Timiş County)39 (one piece out of unknown total number); Soporu de
Câmpie40 (Cluj County) (unknown number out of 54); Timişoara-Pădurea
Vânătorească41 (unknown number out of 185); Turda (Cluj County)42 (38 out
of 41); Vârghiş (Covasna County)43 (53 out of 55); Vinerea (Alba County)44
(361 pieces out of 396); from unknown findspot45 (213 of 213); unknown
findspot, Dr. Mauksch collection46 (81 of 81 pieces).
Other coins of Sigismund of Luxemburg come from the hoards
found at Curtea Domnească from Suceava47 (345 out of 351 pcs) and at
Râmnicu Vâlcea48 (over 100 pieces).
The hoard presented here comes to complete the data regarding the
coinage issued under Sigismund of Luxemburg enriching the corpus of mint
Pap 2002, p. 30.
Ibidem, p. 37.
30 Ibidem, p. 38.
31 Ibidem, p. 48.
32 Ibidem, p. 60.
33 Weiβkircher 1936, p. 316-317.
34 Pap 2002, p. 80.
35 Ibidem, p. 81.
36 Ibidem, p. 114.
37 Ibidem, p. 121.
38 Ibidem, p. 134.
39 Ibidem, p. 145.
40 Ibidem, p. 153.
41 Ibidem, p. 171.
42 Velter 1978, p. 32.
43 Pap, Bartók 1996, p. 181-196.
44 Coza 2004, p. 387-388.
45 Keve 2007, p. 187-198.
46 Dudău, Sonoc 2008, p. 174-176.
47 Gogu 2008, p. 213-221.
48 Iosifaru et alii 2008, p. 253.
28
29
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and privy marks with unedited data. Furthermore, it provides new
information on coin debasement in the early 15th century and brings new
evidence regarding the use of petty coins for trade.
The coin attributed to Nicolae Redwitz comes to complete the corpus
of similar finds. The coin deposit presented here is the second of its kind in
Transylvania after the one from Vinerea where issues of this kind were
found alongside coins issued by Sigismund of Luxemburg. At the same
time, it is the largest hoard containing coins of Sigismund of Luxemburg
ever found in Transylvania and Banat.

Denarii
47
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1
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1
0%
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480
29%
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1104
68%

Fig. 3. The share of each coin denomination
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Fig. 4. Distribution by mint
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Fig. 8. Average weight oscillation in denarii parvi by mint
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Fig. 10. Average weight oscillation in denarii by mint
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COINS CATALOGUE1

Denarii parvi
No.

Weight
Diameter
Legend and marks
(grams)
(cm)
0.33
0.99 x 0.93
1
S -[V]-[R]
0.28
1.06 x 1.05
2
S V-R
0.38
1.01 x 0.95
3
S
V-R
0.29
1.00 x 0.94
4
S
V-[R]
0.28
0.91 x 0.90
5
S [V]-[R]
0.50
0.94 x 0.95
6
S [V]-[R]
0.32
0.98
x
0.98
7
S V-R
0.18
0.96 x 0.95
8
S [V]-[R]
0.34
1.07
x
0.97
9
S V-[R]
Parvi issued at Kremnica between 1387-1427.
Obv. Quartered shield with the horizontal bands of Hungary (fields 1 and 4) and the
Moravian eagle (fields 2 and 3). Around the shield, S-V-R and marks.
Rev. Simple cross with a crown at each of the four ends.
Huszár, p. 94, no. 580; CNH, p. 104, no. 125A; Unger I, p. 140, no. 451; Pohl, 119-49.
10
0.30
1.05 x 0.91
S -[V]-[R]
11
0.36
0.99 x 0.92
S [V]-R
12
0.29
1.00 x 0.97
S [V]-[R]
13
0.34
0.93 x 0.84
S [V]-[R]
14
0.32
1.01 x 1.04
S -[V]-[R]
15
0.26
1.08 x 1.06
S
[V]-R
16
0.40
0.91 x 0.98
S
[V]-R
Parvi minted in Kremnica between 1387-1427. Town issue. Pohl, 119-48.
17
0.41
0.98 x 0.93
S V-[R]
Parvi minted in Kremnica between 1387-1427. Moneyer, Markus of Nürnberg. Pohl, 11952.
18
0.38
1.03 x 1.02
19
0.48
0.94 x 0.87
20
0.21
0.98 x 0.86
21
0.29
0.92 x 0.98
22
0.38
0.93 x 0.96
Parvi minted in Kremnica between 1387-1427.

1

S?-V-R
S?-[V]-[R]
S ? [V]-[R]
?S V-[R]
?S V-R

The running number in the catalogue corresponds to the running number on the plates.
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23
24
25

0.33
0.35
0.29

0.96 x 0.97
0.99 x 0.92
0.95 x 0.89

26

0.37

1.02 x 0.99

27

0.19

1.07 x 0.93

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

0.33
0.30
0.23
0.30
0.28
0.32
0.23
0.25
0.29
0.35
0.40
0.22
0.36
0.40
0.34
0.21
0.35
0.39
0.25
0.23
0.31
0.30
0.17
0.20
0.33
0.20
0.27
0.36
0.35
0.29
0.40
0.22
0.39
0.33
0.28
0.29
0.24
0.28

0.95 x 0.83
1.02 x 0.96
1.03 x 0.93
0.99 x 0.93
0.99 x 0.96
0.99 x 0.96
0.96 x 0.98
1.02 x 0.94
1.04 x 0.83
0.96 x 0.97
0.89 x 0.94
1.00 x 0.86
0.99 x 0.92
1.00 x 1.00
0.97 x 1.04
0.86 x 1.00
0.97 x 0.97
1.02 x 0.98
1.02 x 0.89
1.02 x 0.85
0.99 x 0.80
0.97 x 0.99
1.05 x 1.02
1.05 x 0.92
0.98 x 0.82
0.96 x 1.00
0.99 x 0.89
0.97 x 0.99
0.97 x 1.00
1.00 x 1.05
0.88 x 0.98
0.99 x 0.99
0.98 x 1.03
0.97 x 0.93
0.94 x 0.79
0.98 x 0.96
1.02 x 0.91
0.99 x 0.96

[S]
[S]

[V]-R
[V]-R

S

[V]-[R]

S

V-[R]

S
S
[S]
S
S
S
[S]
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
[S]
S
S
S
S
S
[S]
S
S
S
S
S
S
S
S
S

[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-R
[V]-[R]
[V]-R
[V]-[R]
V-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
V-[R]
[V]-R
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-R
[V]-R
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
V-R
[V]-R
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-R
[V]-R
[V]-R
[V]-R
[V]-[R]
[V]-R
[V]-[R]
[V]-R
[V]-R
[V]-[R]
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

0.27
0.49
0.27
0.21
0.39
0.35
0.27
0.26
0.28
0.21
0.33
0.35
0.17
0.38
0.25
0.26
0.35
0.22
0.23
0.28
0.34
0.33
0.39
0.27
0.38
0.31
0.24
0.25
0.16
0.31
0.29
0.32
0.26
0.47
0.38
0.20
0.30
0.25
0.22
0.31
0.19
0.30
0.31
0.33

0.88 x 0.94
1.01 x 0.89
0.91 x 0.98
1.02 x 0.86
1.00 x 0.92
0.93 x 0.86
1.05 x 1.00
0.97 x 0.94
0.97 x 0.89
0.92 x 0.07
0.88 x 1.00
0.97 x 0.97
0.87 x 0.90
0.98 x 0.89
0.95 x 0.89
1.04 x 0.96
0.95 x 0.98
0.96 x 0.93
0.94 x 0.92
1.04 x 0.89
1.07 x 0.83
0.94 x 0.95
0.99 x 0.88
0.99 x 1.00
0.96 x 0.97
0.94 x 1.06
1.00 x 1.01
1.04 x 1.03
0.97 x 0.93
0.88 x 0.94
0.99 x 0.89
0.93 x 0.96
0.89 x 0.94
0.99 x 0.97
0.99 x 1.02
1.09 x 1.05
0.84 x 0.97
1.02 x 0.93
0.91 x 0.78
0.97 x 1.01
0.97 x 0.95
0.96 x 0.89
0.90 x 0.95
0.96 x 1.08

[V]-[R]
[V]-[R]
V-[R]
[V]-[R]
V-[R]
[V]-[R]
[V]-R
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-R
[V]-[R]
[V]-[R]
V-[R]
[V]-[R]
[V]-[R]
[V]-R
[V]-R
[V]-R
[V]-R
[V]-[R]
V-[R]
[V]-R
S-[V]-[R]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
[V]-R
[S]
[V]-R
[S]
S [V]-[R]
[V]-[R]
[S]
S [V]-[R]
S [V]-[R]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
[V]-[R]
[S]
S [V]-[R]
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
[S]
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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110
0.29
1.02 x 1.02
S V-[R] (mis-struck)
111
0.29
0.95 x 1.01
S [V]-[R] (mis-struck)
Parvi minted in Pécs between 1387-1427. Pohl, 119-15.
112

0.34

1.04 x 1.01

113

0.38

0.94 x 0.96

S

V-[R]

S V-[R]
Parvi minted in Pécs between 1387-1427. Pohl, 119-61.
114
0.28
1.27 x 1.19
[S]-V-[R]
115
0.17
1.00 x 1.00
S-[V]-[R]
116
0.36
1.21 x 1.07
S V-[R]
117
0.29
1.11 x 1.06
[S] [V]-[R]
118
0.22
0.95 x 0.96
S [V]-[R]
119
0.27
1.14 x 1.18
[S]-[V]-R
120
0.28
1.11 x 1.02
S V-R
121
0.26
1.01 x 0.94
S V-[R]
122
0.41
0.97 x 0.98
S V-[R]
123
0.31
0.89 x 0.96
S [V]-[R]
124
0.26
1.06 x 1.05
[S] [V]-[R]
125
0.36
1.05 x 0.99
[S] [V]-[R]
Parvi minted in Baia Mare between 1387-1427. Pohl, 119-24.
126

0.29

0.97 x 0.85

[S]-[V]-[R]

on the reverse

127

0.28

0.92 x 0.85

[S]-[V]-[R]

on the reverse

128

0.24

0.97 x 0.90

129
130

0.28

1.19 x 1.15

S-V-R

on the reverse, on the cross

0.28

1.10 x 1.23

S-V-[R]

on the reverse, on the cross

131

0.25

0.93 x 0.94

132

0.22

1.03 x 1.01

133

0.36

0.96 x 0.99

on the reverse (mis-struck)
Parvi minted in Baia Mare between 1387-1427. Pohl, 119-77.

S-V-[R]
on the reverse, on the cross
Parvi minted in Baia Mare between 1387-1427. Pohl, 119-78.
[S]

[V]-[R]

S [V]-[R]
Parvi minted in Sibiu between 1387-1427. Pohl, 119-8.
134
0.27
0.98 x 0.98
[S]-[V]-[R]
135
0.27
1.02 x 1.04
S V-[R]
136
0.32
1.07 x 0.94
S-V-[R]
Parvi minted in Buda between 1418-1424. Moneyer, Onofrio Bardi. Pohl, 119-30.
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137
0.28
1.04 x 1.01
S
[V]-R
138
0.24
1.02 x 0.99
S V-[R]
139
0.36
0.94 x 1.00
S [V]-[R]
140
0.23
0.94 x 0.92
S -[V]-[R]
141
0.37
1.01 x 0.96
S V-[R]
142
0.33
0.99 x 0.97
S -[V]-R
143
0.25
0.95 x 0.83
S -V-[R]
144
0.34
1.04 x 0.99
S -V-R
145
0.34
0.97 x 1.03
S -V-[R]
146
0.35
0.96 x 1.00
S -V-[R]
147
0.26
0.84 x 1.02
S
[V]-[R]
148
0.27
0.94 x 0.96
S
V-[R]
149
0.19
0.94 x 0.94
S
[V]-[R]
150
0.27
0.98 x 1.00
S -V-[R]
Parvus minted in Buda between 1418-1424. Moneyer, Onofrio Bardi. Pohl, 119-70.
151
0.39
0.99 x 0.95
[V]-R
S
Parvus minted in Buda between 1418-1424. Moneyer, Onofrio Bardi. Pohl, 119-29.
152
0.29
0.99 x 1.04
[S] [V]-[R]
153
0.35
0.98 x 0.98
[S] [V]-[R]
Parvi minted in Buda between 1418-1424. Moneyer, Onofrio Bardi. Pohl, 119-73.
154
0.27
0.99 x 0.98
S [V]-R
Parvus minted in Košice between 1387-1427. Pohl, 119-6.
155
0.40
0.93 x 1.03
S [V]-[R]
156
0.32
0.97 x 1.01
S V-R
157
0.40
1.07 x 1.04
S V-[R]
158
0.34
1.05 x 0.98
S V-[R]
Parvi minted in Košice before de 1410. Moneyers, Iacobus and Christianus. Pohl, 119-46.
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

0.30
0.36
0.33
0.29
0.39
0.31
0.24
0.29
0.39
0.24
0.34
0.35

0.92 x 1.00
1.05 x 1.02
0.93 x 0.99
1.01 x 1.01
1.09 x 1.07
1.04 x 1.01
1.21 x 1.18
0.98 x 0.98
1.03 x 1.03
0.99 x 0.97
1.01 x 1.00
1.07 x 1.02

S-[V]-R
S-V-R
S [V]-[R]
S V-[R]
S-V-[R]
S [V]-R
[S] [V]-R
S-[V]-[R]
S-V-[R]
S-V-[R]
[S]-V-[R]
S-V-[R]
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171
0.22
1.09 x 1.01
S-V-[R]
172
0.33
1.06 x 1.04
S [V]-R
173
0.36
0.99 x 1.01
[S]-[V]-[R]
174
0.29
0.97 x 0.96
S-V-[R]
175
0.29
1.07 x 1.04
S [V]-[R]
176
0.28
1.01 x 0.94
S-[V]-[R]
177
0.39
1.05 x 1.09
S-[V]-[R]
178
0.28
1.02 x 1.04
S-[V]-R
179
0.25
1.04 x 0.96
S-[V]-[R]
180
0.27
1.05 x 1.00
S-V-[R]
181
0.33
1.02 x 0.94
S-[V]-R
182
0.43
1.08 x 1.11
S [V]-R (mis-struck)
183
0.28
0.99 x 1.14
S [V]-[R] (mis-struck)
184
0.25
0.97 x 0.96
[S] V-[R] (mis-struck)
Parvi minted in Baia de Arieş between 1387-1427. Pohl, 119-14.
S • [V]-[R]
185
0.44
0.96 x 0.94
186
0.29
0.93 x 0.89
S • [V]-R
187
0.26
0.95 x 0.91
S • [V]-[R]
188
0.27
1.06 x 0.92
S • [V]-R
189
0.26
1.05 x 0.99
S • V-R
190
0.22
1.04 x 1.08
S • [V]-R
Parvi minted in Baia de Arieş between 1387-1427. Pohl, 119-60.
S-[V]-R
191
0.22
1.20 x 1.27
192
0.24
1.10 x 1.28
S-V-R
193
0.22
1.14 x 1.16
S-V-R
194
0.30
1.18 x 1.10
S-V-R
195
0.26
1.02 x 1.05
S-V-[R]
196
0.13
0.88 x 0.79
S-[V]-[R]
Parvi minted in Timişoara? between 1387-1427. Pohl, 119-16.
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

0.17
0.40
0.31
0.31
0.20
0.34
0.30
0.31
0.32
0.32
0.17
0.33
0.31
0.25
0.38

1.11 x 1.14
1.01 x 1.01
0.98 x 1.11
1.04 x 1.01
0.93 x 0.95
0.99 x 0.97
1.04 x 1.01
1.08 x 0.97
0.90 x 0.95
0.93 x 0.92
0.94 x 0.92
1.00 x 1.00
1.08 x 1.07
0.99 x 0.97
0.97 x 1.07

• S • V-[R]
• S • V-[R]
• S • V-R
• S • V-R
• S • V-[R]
• S • [V]-R
• S • [V]-[R]
• S • V-[R]
• S • V-[R]
• S • [V]-[R]
• S • [V]-[R]
• S • V-R
• S • [V]-[R]
• S • [V]-R
• S • -V-R
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212
0.33
1.01 x 1.05
• S • V-[R]
213
0.34
1.02 x 0.96
• S • [V]-R
214
0.33
1.02 x 1.00
• S • V-R
215
0.24
0.97 x 0.98
• S • V-[R]
216
0.38
0.98 x 1.00
• S • V-R
217
0.35
1.00 x 0.87
• S • [V]-[R]
Parvi minted in Smolnik between 1390-1427. Pohl, 117-8.
218
0.39
1.02 x 0.97
219
0.35
0.98 x 1.01
220
0.29
0.96 x 0.98
221
0.47
0.97 x 0.97
Parvi minted between 1404-1405. Unknown mint.
119-56.
222
223

0.29
0.41

0.90 x 0.97
0.96 x 0.96

S [V]-R
S V-[R]
S V-R
S [V]-R
Moneyer, Markus of Nürnberg. Pohl,
S

V-[R]

S -V-[R]
Parvi minted between 1404-1405. Unknown mint. Moneyer, Markus din Nürnberg. Pohl,
119-55.
224
0.22
0.93 x 0.96
S [V]-[R]
Parvus minted between 1387-1427. Unknown mint. Moneyer, Ulrich Kamerer. Pohl, 11932.
225
0.37
1.19 x 1.15
S-V-[R]
226
0.30
1.04 x 1.01
S V-[R]
227
0.33
0.97 x 0.96
S -V-[R]
228
0.26
1.03 x 1.07
S -[V]-[R]
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-21.
229
0.32
1.09 x 1.05
[V]-[R]
S
230
0.27
1.17 x 1.16
V-R
S
231
0.34
1.07 x 1.10
[V]-[R]
S
232
0.30
1.04 x 1.04
V-[R]
S
233
0.30
1.16 x 1.15
V-[R]
S
234
0.32
1.05 x 1.03
[V]-R
[S]
235
0.28
1.01 x 0.97
S-V-[R]
236
0.24
1.08 x 1.00
[V]-R
S
237
0.34
0.97 x 0.99
[V]-[R]
S
238
0.34
1.00 x 0.99
[V]-R
S
239
0.25
0.98 x 0.98
[V]-R
S
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-12.
240

0.46

1.04 x 1.02

S

[V]-[R]
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241
0.27
0.98 x 1.02
S V-R
242
0.25
0.97 x 0.83
[S] [V]-R
243
0.36
0.92 x 0.98
S V-[R]
244
0.34
0.88 x 0.97
S [V]-[R]
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-9.
S-[V]-R
245
0.32
1.01 x 1.04
Parvus minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-22.
S V-[R] (mis-struck)
246
0.36
1.07 x 1.10
Parvus minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-51.
247
0.26
0.96 x 1.03
S V-[R]
248
0.34
0.95 x 0.94
S [V]-[R]
249
0.28
0.88 x 0.94
S V-[R]
250
0.21
1.05 x 0.92
S [V]-[R]
251
0.31
0.94 x 0.91
S [V]-[R]
252
0.18
0.93 x 0.95
S [V]-[R]
253
0.24
0.94 x 0.93
S [V]-R
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-67.
S [V]-[R]
254
0.26
1.05 x 1.01
255
0.37
0.97 x 0.94
S [V]-[R]
256
0.40
1.00 x 1.04
S V-[R]
257
0.23
0.97 x 0.77
S [V]-[R]
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-64.
258
0.24
1.08 x 1.05
S-V-R
259
0.44
0.91 x 1.08
S [V]-[R]
260
0.25
0.99 x 0.95
S-V-[R]
261
0.21
1.00 x 1.00
[S] [V]-R (mis-struck)
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-31.
262
0.37
1.15 x 1.03
[V]-[R]
S
263
0.34
1.10 x 1.07
[S]-V-[R] (mis-struck)
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-18.
S-V-R
264
0.34
1.21 x 1.21
265
0.32
1.17 x 1.10
S-V-R
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-27.
266
267
268
269

0.33
0.46
0.26
0.23

1.19 x 1.13
1.08 x 1.13
1.12 x 1.11
0.96 x 1.03

below the shield
[S]-V-R
below the shield
S-V-R
below the shield
S-V-R
below the shield
[S]-[V]-R
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270
0.19
1.00 x 1.13
below the shield
S-V-R
271
0.34
1.24 x 1.11
below the shield (mis-struck)
S-V-R
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-39.
272

0.29

1.10 x 1.10

S-V-R
cross

273

0.28

1.20 x 1.13

S-V-[R]
cross

below the shield,

on the

below the shield,

on the

Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint.
274
0.24
1.16 x 1.18
S-V-R •• below the shield
275
0.43
1.16 x 1.18
S-V-R •• below the shield
276
0.34
1.18 x 1.11
S-V-[R] •• below the shield
277
0.30
1.10 x 1.13
S-V-R •• below the shield
278
0.34
1.17 x 1.21
S-V-R •• below the shield
279
0.27
1.10 x 1.10
S-V-R •• below the shield
280
0.34
1.22 x 1.15
S-V-[R] •• below the shield
281
0.25
1.04 x 0.96
[S]-V-[R] •• below the shield
282
0.26
1.12 x 1.18
[S]-V-[R] •• below the shield
283
0.27
1.05 x 1.06
S-[V]-R •• below the shield
284
0.19
1.17 x 1.24
S-V-R •• below the shield (mis-struck)
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. Pohl, 119-43.
285
0.36
1.01 x 0.97
S-V-[R] on the reverse, c
Parvus minted between 1387-1427. Unknown mint.
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

0.37
0.28
0.33
0.30
0.36
0.24
0.20
0.34
0.32
0.22
0.29
0.28
0.26
0.26
0.37
0.29
0.29
0.23
0.25

0.97 x 1.05
0.98 x 0.93
0.99 x 0.98
0.98 x 0.85
0.96 x 0.97
0.91 x 1.00
0.99 x 1.00
1.02 x 1.02
1.02 x 0.98
1.02 x 0.99
1.00 x 0.85
0.93 x 0.91
0.97 x 0.97
0.97 x 0.96
1.10 x 1.00
1.01 x 1.00
1.05 x 1.02
1.02 x 0.97
1.04 x 1.02

(mis-struck)

?S • V-R
?[S] • [V]-R
?S • V-R
S • [V]-[R]
? S [V]-R
?S [V]-R
[S] [V]-[R]
[V]-R
?S
V-[R]
?S
?S [V]-[R]
?S [V]-[R]
[V]-[R]
?S
[V]-[R]
?S
[S]?-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
S-V-R
S? [V]-R
[S]?-V-[R]
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305
306
307
308
309
310
311

0.22
0.38
0.17
0.26
0.25
0.26
0.40

1.00 x 1.01
0.99 x 0.97
1.02 x 0.99
0.88 x 1.02
1.10 x 0.91
0.99 x 1.05
0.90 x 0.96

?[S] [V]-R
?S [V]-[R]
S? V-[R]
?[S] V-[R]
?[S] [V]-[R] (mis-struck)
?[S]
[V]-R

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

0.19
0.36
0.31
0.33
0.33
0.31
0.36
0.34
0.44
0.31
0.37
0.31
0.31
0.30
0.28
0.24
0.41
0.56
0.29
0.35
0.46
0.33
0.36
0.29
0.39
0.32
0.35
0.32
0.35
0.25
0.29
0.33
0.29

0.81 x 0.77
1.02 x 1.03
1.17 x 1.16
1.24 x 1.12
1.13 x 1.10
1.02 x 1.04
1.06 x 1.06
1.11 x 1.10
1.19 x 1.16
1.07 x 1.08
1.10 x 1.09
1.12 x 1.03
1.11 x 0.97
1.10 x 1.18
0.95 x 0.94
1.13 x 1.03
1.14 x 1.13
1.20 x 1.17
1.06 x 1.05
1.16 x 1.18
0.99 x 1.08
1.09 x 1.04
1.16 x 1.20
1.00 x 0.97
0.97 x 0.93
0.99 x 1.05
1.02 x 1.08
0.94 x 0.96
1.12 x 1.13
1.08 x 1.13
1.07 x 1.08
1.10 x 1.02
1.06 x 1.01

S-[V]-[R]
S-V-[R]
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-[R]
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-[V]-R
S-[V]-R
S-V-[R]
S-[V]-[R]
S-V-R
S-V-R
S-[V]-[R]
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-[R]
S-V-[R]
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R
S-V-R

?[S]
[V]-[R]
312
0.40
1.02 x 1.00
?S
[V]-[R]
313
0.32
0.95 x 0.99
? S [V]-R
314
0.27
1.04 x 1.02
S?-V-R
315
0.34
1.05 x 0.99
S?V-R
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mints. Partially legible marks.
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349
0.33
1.23 x 1.16
S-V-R
350
0.31
1.24 x 1.38
S-V-[R]
351
0.28
0.94 x 0.94
S-V-[R]
352
0.30
1.08 x 1.09
S-V-R
353
0.25
0.97 x 0.99
S-V-[R]
354
0.26
0.94 x 1.02
S-V-[R]
355
0.34
0.98 x 1.03
S-V-[R]
356
0.25
1.00 x 0.97
S-[V]-[R]
357
0.37
0.98 x 1.00
S-V-[R]
358
0.37
1.01 x 1.05
S-V-R
359
0.27
1.09 x 1.09
S-V-R
360
0.34
0.99 x 0.94
S-[V]-R
361
0.40
0.99 x 0.96
S-V-R
362
0.19
0.94 x 0.99
S-[V]-R
363
0.38
1.13 x 1.10
S-V-[R]
364
0.39
0.99 x 0.99
S-V-[R]
365
0.30
0.98 x 0.96
S-V-R
366
0.34
1.14 x 1.11
S-[V]-R
367
0.33
0.91 x 0.95
S-V-[R]
368
0.22
1.19 x 1.15
S-V-R
369
0.38
0.91 x 0.95
S-[V]-R
370
0.43
0.99 x 0.95
S-[V]-R
371
0.22
1.02 x 1.11
S-V-R
372
0.38
1.10 x 1.10
S-V-R
373
0.21
1.07 x 1.05
S-[V]-[R]
374
0.25
0.94 x 0.97
S-V-[R]
375
0.43
1.10 x 1.05
S-V-R
376
0.36
1.02 x 0.93
S-V-[R]
377
0.30
1.02 x 1.01
S-V-[R]
378
0.32
0.98 x 0.84
S-V-[R]
379
0.29
0.95 x 0.95
S-[V]-[R]
380
0.33
0.89 x 0.97
S-V-[R]
381
0.37
0.90 x 0.89
S-[V]-R
382
0.27
0.97 x 0.81
S-V-[R]
383
0.29
0.98 x 0.88
S-V-[R]
384
0.36
0.97 x 0.95
S-V-[R]
385
0.43
0.99 x 1.00
S-[V]-[R]
386
0.34
1.02 x 0.88
S-[V]-R
387
0.51
1.04 x 1.04
S-V-R
388
0.21
1.00 x 0.99
S-[V]-R (mis-struck)
389
0.28
1.16 x 1.17
S-V-R (mis-struck)
390
0.25
1.10 x 1.11
S-V-R (mis-struck)
391
0.25
1.16 x 1.14
S-V-R (mis-struck)
392
0.34
1.11 x 1.16
S-V-R (mis-struck)
393
0.33
1.13 x 1.12
S-[V]-R (mis-struck)
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. No marks. Pohl, 191-1.
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394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

0.33
0.29
0.34
0.44
0.25
0.24
0.35
0.25
0.25
0.12
0.33
0.36
0.34
0.26
0.30
0.42
0.37
0.36
0.25
0.35
0.38
0.20
0.23
0.43
0.31
0.25
0.22
0.31
0.28
0.30
0.31
0.37
0.30
0.31
0.33
0.27
0.28
0.33
0.27
0.31
0.38
0.24
0.25
0.28
0.36
0.28
0.25

1.00 x 1.01
1.07 x 1.08
0.95 x 0.95
0.99 x 0.92
1.02 x 0.99
1.07 x 1.08
1.01 x 1.02
0.95 x 0.95
0.99 x 0.94
1.18 x 1.13
1.00 x 0.91
1.04 x 0.92
1.01 x 1.01
1.01 x 1.03
1.05 x 1.05
1.08 x 1.13
0.93 x 0.91
1.00 x 0.97
1.05 x 1.04
0.94 x 0.97
1.04 x 1.00
1.02 x 0.78
0.90 x 0.94
0.91 x 0.97
0.97 x 0.99
1.02 x 1.00
0.99 x 0.98
0.99 x 0.92
0.99 x 0.98
0.94 x 0.95
1.04 x 0.99
0.98 x 0.94
0.97 x 0.91
1.04 x 0.95
0.99 x 1.04
0.88 x 1.04
0.96 x 1.03
0.95 x 1.03
1.04 x 1.03
1.05 x 1.01
0.96 x 0.99
0.89 x 0.97
0.96 x 1.07
0.95 x 1.05
0.98 x 0.93
0.90 x 0.96
1.01 x 1.02

?[S]?-V-[R]
[S]?-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S?-V-[R]
[S]-V-R
?[S]?-V-R
S?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?S-[V]-[R]
S?-V-[R]
S?-V-[R]
[S]?-[V]-R
S?-V-[R]
[S]?-V-R
S-V-R
?S?-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
S?-V-R
?[S]?-V-[R]
?S?-[V]-R
S?-[V]-R
S-[V]-[R]
S?-V-[R]
?S-[V]-[R]
?S?-[V]-[R]
?S?-V-[R]
?S?-V-[R]
?S?-[V]-[R]
?S-V-R
?S-[V]-R
S?-V-[R]
S?-V-[R]
?S?-V-[R]
S?-V-R
?S?-V-R
?[S]-V-R
?[S]?-V-R
[S]?-V-[R]
S?-V-[R]
?[S]?-V-[R]
S?-V-[R]
?S?-[V]-R
?S?-V-[R]
?S?-V-[R]
[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
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441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

0.25
0.36
0.31
0.25
0.32
0.36
0.28
0.44
0.27
0.27
0.30
0.34
0.27
0.34
0.33
0.29
0.25
0.26
0.21
0.46
0.27
0.38
0.18
0.26
0.30
0.34
0.39
0.28
0.47
0.19
0.31
0.36
0.33
0.35
0.28
0.27
0.34
0.25
0.28
0.24
0.29
0.22
0.35
0.22
0.34
0.20
0.34

0.94 x 1.00
0.99 x 1.03
0.97 x 0.97
1.07 x 0.98
1.06 x 1.08
0.91 x 0.96
1.03 x 1.04
0.94 x 0.97
0.98 x 0.99
0.96 x 0.88
0.95 x 1.02
0.99 x 1.01
1.02 x 0.96
0.96 x 0.99
0.97 x 1.05
0.99 x 0.92
0.98 x 0.95
0.97 x 0.89
0.98 x 1.01
0.99 x 0.99
0.85 x 1.00
0.84 x 0.87
1.05 x 0.87
1.00 x 0.95
1.03 x 1.03
1.01 x 0.99
0.90 x 1.02
1.21 x 1.22
0.94 x 1.02
1.02 x 0.94
1.02 x 1.01
0.97 x 0.91
0.97 x 1.02
1.06 x 1.04
0.88 x 1.03
0.94 x 0.96
0.96 x 1.01
1.03 x 1.00
0.97 x 0.86
0.97 x 0.91
0.88 x 0.96
0.85 x 0.95
1.01 x 1.02
0.93 x 1.02
0.81 x 0.83
1.03 x 0.96
0.92 x 0.89

?[S]?-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]?-[V]-[R]
?S-[V]-R
?S?-[V]-R
?S?-V-R
?S?-V-R
?S?-[V]-[R]
?S?-[V]-R
?[S]?-V-[R]
?[S]?-V-[R]
?S?-[V]-[R]
?[S]?-[V]-R
?S-[V]-R
?S-[V]-R
?S?-[V]-[R]
?S?-[V]-[R]
?S?-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
?[S]?-V-R
?S-[V]-R
[S]-[V]-[R]
?S-[V]-R
S?-V-[R]
S?-V-[R]
?S-V-R
S?-V-[R]
S?-V-[R]
S?-V-R
?S?-[V]-[R]
S?-V-[R]
S?-V-R
?S? [V]-R
?S?-[V]-[R]
?S?-V-[R]
?S-[V]-R
S?-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
S-V-[R]
[S]-[V]-R
?[S]?-[V]-[R]
?[S]?-V-[R]
?[S]?-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
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488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

0.27
0.37
0.22
0.35
0.24
0.27
0.25
0.39
0.39
0.24
0.30
0.31
0.35
0.26
0.36
0.19
0.31
0.15
0.37
0.25
0.38
0.19
0.24
0.36
0.40
0.30
0.30
0.23
0.31
0.24
0.36
0.29
0.23
0.33
0.26
0.32
0.28
0.35
0.21
0.33
0.23
0.25
0.27
0.21
0.20
0.25
0.37

0.89 x 0.99
1.01 x 1.01
0.94 x 1.02
0.97 x 0.91
1.12 x 1.09
0.94 x 0.93
0.95 x 0.93
0.90 x 0.99
0.92 x 0.88
0.94 x 0.95
0.98 x 0.99
1.05 x 0.96
0.90 x 0.92
0.99 x 0.90
0.89 x 1.11
0.94 x 0.92
0.95 x 0.90
1.06 x 0.98
1.04 x 1.09
1.06 x 1.07
1.02 x 1.01
0.98 x 0.95
0.95 x 0.99
1.01 x 1.01
0.94 x 1.00
0.88 x 0.99
1.03 x 0.92
0.78 x 1.01
1.03 x 1.01
1.05 x 0.91
1.02 x 1.02
1.00 x 1.00
0.91 x 0.99
0.91 x 0.95
0.98 x 1.01
0.92 x 0.91
1.11 x 1.05
1.00 x 1.03
0.99 x 1.02
0.83 x 0.95
0.88 x 0.98
1.02 x 0.97
1.04 x 0.87
0.92 x 0.88
0.96 x 1.05
0.97 x 0.97
1.00 x 1.01

[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-R
S-[V]-R
[S]-V-R
[S]-V-R
[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S?-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S?[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
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535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

0.30
0.33
0.24
0.28
0.21
0.28
0.38
0.30
0.29
0.26
0.33
0.40
0.41
0.29
0.27
0.27
0.18
0.31
0.36
0.29
0.20
0.17
0.22
0.28
0.40
0.27
0.31
0.33
0.33
0.26
0.21
0.32
0.29
0.20
0.28
0.28
0.36
0.32
0.20
0.31
0.22
0.29
0.28
0.22
0.31
0.34
0.14

1.01 x 1.02
0.99 x 0.92
1.02 x 0.99
0.98 x 0.85
1.02 x 1.01
1.03 x 0.89
0.97 x 0.98
0.97 x 0.96
0.94 x 0.94
0.88 x 0.93
0.97 x 0.94
0.99 x 0.99
0.94 x 0.96
1.00 x 0.83
0.92 x 0.97
0.93 x 1.03
1.03 x 0.88
0.99 x 0.99
0.97 x 0.88
0.91 x 0.98
1.02 x 1.02
0.90 x 0.94
1.04 x 1.01
0.98 x 1.04
0.95 x 0.94
0.99 x 0.95
0.95 x 0.98
0.94 x 0.88
0.94 x 0.95
0.95 x 0.95
0.99 x 0.89
0.99 x 1.00
0.96 x 0.92
1.02 x 0.91
0.99 x 0.81
1.00 x 0.96
0.94 x 0.93
0.97 x 0.97
0.88 x 0.91
0.96 x 0.96
0.99 x 0.99
0.95 x 0.98
0.88 x 1.03
0.95 x 1.01
1.07 x 1.11
0.92 x 1.02
0.95 x 0.96

[S]-[V]-[R]
S-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
?[S]-[V]-R
S-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
?S-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S?-V-R
S?-V-R
[S]-V-[R]
S-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
S?-[V]-R
[S]?-V-R
[S]?-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?S?-[V]-[R]
?S?-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S-V-[R]
S-[V]-R
[S]-[V]-[R]
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582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

0.38
0.33
0.24
0.33
0.17
0.20
0.24
0.33
0.20
0.19
0.27
0.27
0.34
0.28
0.17
0.32
0.27
0.38
0.37
0.19
0.38
0.22
0.24
0.29
0.37
0.26
0.23
0.16
0.24
0.25
0.19
0.31
0.25
0.25
0.37
0.41
0.26
0.17
0.25
0.24
0.29
0.28
0.34
0.39
0.29
0.32
0.19

0.93 x 0.94
0.90 x 0.94
0.99 x 0.90
1.00 x 1.04
1.05 x 0.98
0.96 x 1.01
0.98 x 0.99
0.94 x 0.94
0.85 x 0.89
1.07 x 0.96
0.91 x 0.86
0.97 x 0.88
0.98 x 0.97
0.80 x 0.98
0.95 x 0.85
1.03 x 0.98
1.06 x 1.03
1.02 x 0.97
0.90 x 1.03
0.93 x 1.02
1.02 x 1.08
0.97 x 0.82
0.92 x 0.95
0.89 x 0.96
0.95 x 0.99
0.91 x 1.05
1.02 x 0.92
0.83 x 0.92
0.91 x 1.05
0.98 x 1.07
1.04 x 1.02
0.97 x 1.05
0.96 x 1.05
1.06 x 1.15
0.96 x 0.88
0.98 x 0.86
1.11 x 1.13
0.97 x 0.95
0.93 x 0.91
0.93 x 0.93
0.87 x 1.01
1.00 x 1.04
0.79 x 1.05
0.97 x 0.99
0.90 x 0.94
0.92 x 0.95
0.86 x 1.01

[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
S-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]?-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
S?-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-R
?S?-[V]-R
[S]-V-[R]
?[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]?-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
?S?-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
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629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

0.38
0.30
0.31
0.26
0.24
0.15
0.26
0.23
0.30
0.35
0.41
0.27
0.35
0.32
0.35
0.28
0.25
0.28
0.28
0.27
0.34
0.24
0.36
0.24
0.30
0.30
0.35
0.37
0.24
0.36
0.23
0.33
0.37
0.38
0.23
0.23
0.25
0.30
0.34
0.31
0.28
0.31
0.39
0.29
0.32
0.28
0.34

0.95 x 0.87
1.12 x 1.16
1.06 x 1.05
0.99 x 0.97
0.96 x 0.90
0.94 x 0.95
0.97 x 0.99
1.10 x 0.93
1.10 x 1.08
0.97 x 0.94
0.97 x 0.96
0.95 x 0.95
0.93 x 0.97
1.02 x 1.12
1.03 x 1.10
0.99 x 1.02
0.98 x 0.93
1.02 x 0.95
0.97 x 1.02
1.01 x 0.90
0.96 x 0.93
1.06 x 1.01
0.92 x 0.98
1.03 x 0.94
1.03 x 0.94
0.92 x 0.92
0.91 x 1.06
0.91 x 0.99
0.99 x 0.83
0.99 x 0.92
0.95 x 0.84
1.02 x 1.02
1.04 x 1.00
0.95 x 0.96
0.92 x 0.99
1.08 x 1.07
1.03 x 1.07
0.96 x 0.88
1.05 x 1.05
0.99 x 1.01
0.95 x 0.97
1.02 x 1.01
0.99 x 1.02
0.92 x 0.95
0.87 x 0.93
0.86 x 0.78
1.50 x 0.98

[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?S?-V-[R]
S-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S-V-[R]
S?-[V]-R
[S]-[V]-[R]
?[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
S-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S-V-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S-V-[R]
[S]-[V]-R
?S?-V-R
[S]-[V]-[R]
S-V-[R]
?S?-V-R
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S?-[V]-R
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676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

0.25
0.32
0.19
0.29
0.23
0.36
0.34
0.38
0.25
0.26
0.20
0.30
0.21
0.35
0.29
0.39
0.29
0.21
0.28
0.31
0.24
0.28
0.26
0.30
0.28
0.25
0.27
0.25
0.29
0.31
0.28
0.25
0.42
0.29
0.21
0.17
0.34
0.29
0.32
0.24
0.29
0.40
0.31
0.20
0.33
0.40
0.29

0.94 x 0.98
0.95 x 0.92
1.03 x 1.01
0.99 x 0.98
0.94 x 0.88
1.00 x 0.99
0.76 x 0.94
0.99 x 0.84
0.91 x 1.06
0.99 x 0.96
0.93 x 0.84
1.01 x 0.98
0.98 x 1.05
0.93 x 0.94
1.03 x 0.98
0.80 x 0.93
0.88 x 0.93
0.95 x 0.98
1.02 x 1.01
0.94 x 1.00
0.99 x 1.00
0.85 x 1.07
0.94 x 0.95
0.97 x 0.99
0.94 x 0.91
0.84 x 0.97
0.92 x 0.94
0.90 x 0.99
0.89 x 0.94
0.97 x 1.00
0.85 x 0.97
0.98 x 0.97
0.97 x 0.93
0.98 x 0.99
0.98 x 0.97
0.85 x 0.76
0.95 x 1.00
1.02 x 0.96
0.83 x 0.99
0.84 x 0.86
0.95 x 0.95
1.05 x 0.97
1.02 x 1.02
0.93 x 0.90
1.02 x 1.02
1.04 x 0.88
0.91 x 0.98

[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]?-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]?-[V]-[R]
[S]?-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
S?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]?-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
S-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
S?-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-R
S-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
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723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

0.34
0.28
0.29
0.23
0.27
0.41
0.26
0.32
0.25
0.30
0.34
0.19
0.36
0.25
0.24
0.34
0.26
0.41
0.25
0.34
0.28
0.31
0.39
0.38
0.28
0.22
0.27
0.21
0..31
0.22
0.37
0.36
0.31
0.35
0.36
0.28
0.25
0.30
0.29
0.18
0.29
0.28
0.33
0.26
0.16
0.24
0.33

0.93 x 0.96
0.83 x 0.93
0.96 x 0.89
0.89 x 0.86
0.91 x 0.88
0.88 x 0.93
0.86 x 0.92
0.96 x 1.00
0.95 x 0.82
0.93 x 0.87
0.88 x 0.96
0.99 x 1.09
1.19 x 1.14
1.00 x 1.10
1.06 x 1.08
0.96 x 0.87
0.96 x 0.89
1.02 x 1.05
0.95 x 1.00
1.00 x 0.99
0.90 x 0.89
0.88 x 0.94
0.89 x 0.96
0.96 x 0.91
0.93 x 9.96
0.86 x 1.00
0.96 x 0.97
0.94 x 0.79
0.81 x 0.94
1.02 x 1.05
1.02 x 0.97
0.97 x 0.92
0.99 x 1.07
0.90 x 1.04
0.92 x 0.96
0.96 x 0.96
1.01 x 1.05
0.92 x 1.04
0.86 x 0.89
0.93 x 1.02
0.94 x 0.94
1.04 x 0.99
1.03 x 1.08
1.00 x 0.96
0.89 x 0.95
0.89 x 0.96
0.92 x 0.94

[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]-V-R
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-V-R
[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
?S?-[V]-R

301
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

0.24
0.35
0.33
0.31
0.17
0.25
0.43
0.37
0.28
0.25
0.28
0.29
0.35
0.36
0.34
0.18
0.41
0.29
0.26
0.23
0.42
0.22
0.36
0.36
0.29
0.29
0.31
0.17
0.21
0.20
0.25
0.23
0.30
0.36
0.28
0.29
0.33
0.35
0.33
0.20
0.37
0.24
0.21
0.24
0.27
0.33
0.18

0.83 x 0.97
0.96 x 1.05
0.95 x 0.94
1.05 x 0.90
0.96 x 0.93
0.76 x 1.02
0.95 x 0.96
1.00 x 1.02
0.99 x 0.97
1.18 x 1.09
1.00 x 0.95
1.04 x 1.05
1.02 x 1.01
0.96 x 0.99
0.98 x 0.97
0.97 x 0.07
0.99 x 1.00
1.08 x 1.14
0.96 x 0.88
0.93 x 0.87
1.05 x 1.01
0.99 x 0.94
1.13 x 0.90
0.93 x 0.94
1.01 x 1.01
0.97 x 0.96
0.99 x 0.94
0.97 x 0.97
0.89 x 0.99
1.02 x 0.97
0.88 x 0.96
1.05 x 1.10
1.01 x 1.00
0.97 x 1.05
1.00 x 0.88
0.96 x 0.93
0.92 x 0.86
0.91 x 1.00
0.91 x 1.01
0.90 x 1.02
1.01 x 1.02
1.00 x 0.97
0.94 x 0.99
0.92 x 0.90
0.99 x 1.06
0.87 x 1.00
0.90 x 0.90

[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]?-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
S-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]?-[V]-R
[S]?-V-[R]
[S]-[V]-[R]
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817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863

0.33
0.34
0.28
0.25
0.38
0.27
0.33
0.29
0.26
0.29
0.29
0.27
0.36
0.30
0.48
0.41
0.29
0.29
0.20
0.26
0.25
0.31
0.32
0.29
0.31
0.33
0.24
0.29
0.30
0.35
0.28
0.34
0.29
0.31
0.16
0.38
0.25
0.35
0.27
0.25
0.16
0.24
0.14
0.30
0.30
0.42
0.22

0.96 x 0.97
0.94 x 0.87
1.05 x 0.95
0.86 x 1.01
1.02 x 1.02
0.97 x 0.96
1.02 x 1.05
0.93 x 0.90
0.94 x 0.97
1.07 x 0.98
1.05 x 1.05
1.02 x 1.07
0.93 x 1.01
0.98 x 1.06
0.97 x 1.08
1.03 x 1.04
0.99 x 0.95
0.96 x 0.96
0.96 x 1.05
0.97 x 0.95
0.86 x 0.94
1.00 x 1.00
0.90 x 0.94
0.94 x 0.95
1.02 x 0.95
0.96 x 1.05
0.92 x 1.01
0.99 x 1.03
1.00 x 0.91
1.00 x 0.99
0.94 x 0.98
0.89 x 1.01
0.99 x 1.09
1.01 x 0.94
0.86 x 0.88
0.98 x 0.99
0.92 x 1.00
0.94 x 0.97
0.99 x 1.01
1.04 x 0.98
1.03 x 0.92
0.97 x 1.03
0.89 x 0.86
0.83 x 0.98
0.98 x 1.00
1.07 x 1.06
0.85 x 0.92

[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?[S]?-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
?S?-V-R
S-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
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864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

0.48
0.20
0.23
0.29
0.35
0.29
0.22
0.30
0.30
0.58
0.42
0.26
0.31
0.22
0.31
0.30
0.19
0.28
0.28
0.28
0.27
0.35
0.23
0.33
0.33
0.31
0.23
0.38
0.20
0.28
0.32
0.24
0.32
0.34
0.18
0.30
9.29
0.28
0.31
0.25
0.39
0.27
0.32
0.27
0.26
0.30
0.28

0.97 x 0.97
1.10 x 1.06
0.92 x 0.97
0.99 x 0.99
0.94 x 0.95
1.06 x 0.96
0.96 x 0.96
0.99 x 0.92
1.06 x 1.13
0.95 x 0.92
0.99 x 0.99
0.91 x 0.96
1.00 x 1.04
0.94 x 1.01
0.94 x 0.89
0.95 x 0.98
0.94 x 0.98
0.90 x 1.02
0.93 x 0.96
0.98 x 0.98
1.08 x 1.10
1.02 x 0.99
1.01 x 0.85
0.89 x 1.00
1.01 x 0.91
1.05 x 1.10
0.84 x 0.81
0.94 x 0.99
0.99 x 1.00
1.05 x 1.01
0.98 x 1.01
0.97 x 1.03
1.06 x 1.00
0.97 x 0.92
0.91 x 0.96
0.90 x 1.08
1.06 x 1.06
0.99 x 0.91
0.99 x 0.92
1.01 x 0.97
1.02 x 1.02
0.96 x 0.98
0.98 x 0.97
1.03 x 0.97
1.00 x 0.84
0.90 x 1.02
1.02 x 1.01

[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
S-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
?S-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]?-V-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
?[S]?-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
S-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-R
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911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

0.26
0.52
0.23
0.14
0.20
0.24
0.26
0.35
0.36
0.27
0.23
0.29
0.35
0.29
0.31
0.29
9.32
0.30
0.38
0.26
0.29
0.27
0.20
0.28
0.38
0.32
0.38
0.33
0.29
0.32
0.22
0.26
0.21
0.28
0.34
0.32
0.26
0.26
0.28
0.44
0.34
0.27
0.30
0.21
0.24
0.37
0.36

0.84 x 0.94
0.99 x 0.98
1.04 x 1.00
0.99 x 1.01
0.98 x 0.94
0.91 x 0.96
0.93 x 1.02
0.87 x 0.91
0.98 x 0.99
1.00 x 1.01
1.00 x 0.81
1.04 x 1.05
0.95 x 0.94
0.98 x 0.86
1.03 x 0.97
0.94 x 0.99
0.90 x 0.95
0.90 x 1.01
0.92 x 0.96
1.00 x 0.99
0.84 x 0.97
0.99 x 0.97
1.00 x 1.12
0.98 x 0.89
0.99 x 1.02
0.93 x 0.89
0.96 x 0.96
0.95 x 0.97
0.92 x 0.99
1.02 x 1.00
0.92 x 0.89
1.04 x 1.02
0.91 x 0.94
0.88 x 0.99
1.09 x 1.09
0.91 x 1.01
1.00 x 0.84
1.01 x 0.97
0.91 x 0.97
0.92 x 0.95
0.92 x 0.96
0.98 x 1.00
0.93 x 0.95
1.08 x 1.06
0.98 x 0.96
0.96 x 0.87
1.01 x 0.93

[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
?[S]?-[V]-[R]
?[S]?-V-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]?-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
?[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-V-R
[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
S-[V]-[R]
[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
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958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

0.29
0.29
0.21
0.32
0.22
0.30
0.28
0.39
0.32
0.29
0.33
0.33
0.22
0.24
0.20
0.34
0.23
0.33
0.39
0.24
0.27
0.52
0.24
0.39
0.35
0.38
0.31
0.28
0.26
0.28
0.39
0.29
0.20
0.29
0.21
0.29
0.48
0.25
0.20
0.24
0.23
0.31
0.29
0.34
0.28
0.28
0.28

0.98 x 0.97
1.00 x 1.01
0.92 x 0.95
1.10 x 1.06
0.91 x 0.97
0.96 x 0.94
0.96 x 0.89
1.00 x 0.99
0.96 x 1.00
0.97 x 1.07
1.06 x 1.02
0.99 x 0.98
1.00 x 1.04
1.07 x 0.98
0.85 x 1.00
1.01 x 0.98
1.04 x 1.00
0.93 x 0.92
1.01 x 1.05
0.99 x 0.86
0.87 x 1.08
0.96 x 0.99
0.84 x 0.88
0.96 x 0.97
1.04 x 0.97
0.93 x 0.99
0.97 x 0.96
0.94 x 0.89
0.86 x 0.91
1.02 x 0.95
0.90 x 0.93
0.93 x 0.89
0.99 x 0.93
0.98 x 1.05
0.83 x 1.05
0.94 x 0.98
0.87 x 0.99
0.94 x 0.97
0.80 x 0.83
0.90 x 0.93
0.97 x 0.98
0.95 x 0.90
0.94 x 1.02
1.06 x 1.02
0.80 x 0.84
0.98 x 0.91
0.97 x 0.97

[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
?[S]?-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?[S]?-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
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1005
0.42
0.95 x 0.95
[S]-V-[R]
1006
0.28
1.04 x 1.01
[S]-[V]-[R]
1007
0.37
0.91 x 0.96
[S]-[V]-R
1008
0.33
0.96 x 0.99
[S]-V-[R]
1009
0.23
0.91 x 0.98
[S]-[V]-[R]
1010
0.30
0.88 x 0.89
[S]-V-[R]
1011
0.24
0.94 x 0.99
[S]-V-[R]
1012
0.33
0.92 x 0.95
[S]-[V]-R
1013
0.17
0.94 x 0.86
[S]-[V]-[R]
1014
0.50
0.90 x 0.98
[S]-[V]-R
1015
0.29
0.98 x 0.94
[S]-[V]-[R]
1016
0.27
0.95 x 1.05
[S]-[V]-[R]
1017
0.23
0.94 x 0.98
[S]-V-[R]
1018
0.23
0.89 x 0.97
[S]-V-[R]
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mints. Illegible marks.
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

0.25
0.20
0.36
0.34
0.27
0.25
0.30
0.30
0.26
0.23
0.41
0.25
0.11
0.33
0.30
0.35
0.26
0.42
0.28
0.27
0.26
0.16
0.30
0.25
0.21
0.35
0.37
0.36
0.29
0.26
0.26

1.02 x 0.97
1.11 x 1.10
0.96 x 0.94
0.95 x 0.99
1.11 x 0.97
1.10 x 1.03
0.91 x 1.01
0.82 x 1.02
1.05 x 1.06
1.03 x 1.09
0.96 x 0.92
0.99 x 1.02
0.84 x 0.90
1.08 x 1.01
0.99 x 0.98
0.99 x 1.09
0.97 x 0.96
1.02 x 0.97
1.06 x 1.12
1.05 x 1.01
0.95 x 1.05
1.06 x 1.09
1.03 x 1.02
1.03 x 1.03
0.95 x 0.94
1.02 x 0.94
1.01 x 1.01
0.80 x 0.94
0.94 x 0.04
0.97 x 0.81
1.01 x 1.00

[S]-V-[R]
?[S]?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S?-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
S-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
S-[V]-[R]
S-V-[R]
[S]-[V]-[R]
S?-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
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1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096

0.35
0.33
0.32
0.24
0.24
0.24
0.22
0.11
0.14
0.18
0.19
0.29
0.38
0.20
0.29
0.21
0.23
0.34
0.22
0.28
0.25
0.29
0.30
0.32
0.23
0.32
0.18
0.21
0.19
0.30
0.25
0.30
0.30
0.43
0.27
0.26
0.33
0.33
0.22
0.29
0.24
0.21
0.20
0.20
0.17
0.23
0.29

1.02 x 1.02
0.87 x 1.02
1.00 x 1.02
0.99 x 1.02
0.93 x 0.91
0.97 x 1.04
1.04 x 0.90
1.03 x 0.95
0.85 x 0.76
1.23 x 1.16
1.18 x 1.21
1.19 x 1.19
1.06 x 1.13
1.15 x 1.15
1.05 x 0.99
1.12 x 1.13
1.05 x 0.98
0.94 x 0.95
1.08 x 1.10
1.06 x 0.99
1.03 x 0.96
1.07 x 1.09
0.99 x 1.02
0.98 x 1.06
0.95 x 0.91
1.02 x 0.87
0.96 x 1.09
0.95 x 1.05
0.83 x 0.89
1.07 x 0.98
0.99 x 1.00
1.10 x 0.98
0.86 x 1.04
0.99 x 0.97
1.03 x 0.99
1.02 x 1.10
1.06 x 1.04
0.93 x 1.06
0.96 x 0.83
1.29 x 1.19
1.08 x 1.07
1.02 x 1.00
0.98 x 1.05
1.00 x 1.02
0.95 x 0.86
0.99 x 0.97
0.94 x 0.88

[S]-V-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
?S?-V-R
S?-V-R
[S]-V-R
S-V-[R]
[S]-[V]-[R]
S-V-[R]
S-V-[R]
S-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-V-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-R
[S]-V-R
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
[S]-[V]-[R]
-
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1097
0.29
0.87 x 1.03
[S]-[V]-[R]
1098
0.31
0.96 x 0.99
[S]-[V]-[R]
1099
0.20
0.97 x 0.94
[S]-[V]-[R]
1100
0.19
1.03 x 0.98
[S]-[V]-[R]
Parvi minted between 1387-1427. Unknown mints. Illegible marks, mis-struck.
1101
1102
1103
1104

0.37
0.40
0.37
0.30

1.10 x 1.12
1.15 x 1.16
1.24 x 1.16
1.16 x 1.19

S-V-R
S-[V]-R
[S]-V-R
S-V-R

Parvi minted between 1387-1427. Unknown mint. On the reverse, instead of a crown
Huszár, p. 94, no. 581; CNH, p. 104, no. 125B; Unger I, p. 143, no. 453.

Quartings
1105
0.63
1.36 x 1.38
1106
0.47
1.44 x 1.35
1107
0.52
1.39 x 1.36
1108
0.53
1.32 x 1.32
1109
0.34
1.35 x 1.25
1110
0.36
1.36 x 1.32
1111
0.30
1.33 x 1.18
1112
0.55
1.36 x 1.32
1113
0.53
1.35 x 1.42
1114
0.45
1.30 x 1.31
1115
0.42
1.35 x 1.37
1116
0.41
1.27 x 1.32
1117
0.58
1.35 x 1.35
1118
0.60
1.34 x 1.26
1119
0.52
1.40 x 1.39
1120
0.47
1.40 x 1.38
Quartings minted in Baia Mare between 1430-1437.
Obv. Double cross, marks between the arms of the cross
Rev. Crown.
Huszár, p. 95, no. 586; CNH, p. 105, no. 129; Unger I, p. 144, no. 456; Pohl, p. 124-45.
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130

0.46
0.33
0.30
0.70
0.46
0.50
0.52
0.53
0.44
0.51

1.38 x 1.35
1.33 x 1.35
1.43 x 1.29
1.27 x 1.36
1.32 x 1.31
1.33 x 1.33
1.30 x 1.33
1.30 x 1.33
1.39 x 1.46
1.28 x 1.28

(mis-struck)
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.

1131
0.56
1.33 x 1.22
1132
0.31
1.27 x 1.37
1133
0.35
1.30 x 1.31
1134
0.38
1.31 x 1.37
1135
0.42
1.25 x 1.18
Quartings minted in Baia Mare between 1430-1437. Collective issue. Pohl, 124-44.
1136
0.61
1.39 x 1.45
1137
0.43
1.35 x 1.35
Quartings minted in Baia Mare between 1430-1437. Pohl, 124-43.
1138
0.48
1.21 x 1.28
Quarting minted in Baia Mare in the year 1433. Moneyer, Nikolaus Wasserpauch. Pohl, 12446.
1139
0.52
1.33 x 1.39
1140
0.39
1.34 x 1.31
1141
0.52
1.37 x 1.41
1142
0.40
1.38 x 1.46
1143
0.74
1.30 x 1.30
1144
0.48
1.43 x 1.36
1145
0.33
1.33 x 1.32
1146
0.66
1.42 x 1.51
1147
0.41
1.29 x 1.42
1148
0.34
1.40 x 1.38
1149
0.48
1.36 x 1.28
1150
0.45
1.28 x 1.20
Quartings minted in Baia Mare between 1430-1437.
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163

0.56
0.36
0.30
0.53
0.48
0.59
0.49
0.61
0.33
0.40
0.50
0.40
0.31

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1.27 x 1.27
1.35 x 1.35
1.37 x 1.29
1.33 x 1.30
1.28 x 1.36
1.31 x 1.30
1.15 x 1.23
1.34 x 1.33
1.33 x 1.26
1.24 x 1.26
1.22 x 1.22
1.30 x 1.30
1.27 x 1.29
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1164
1165
1166
1167
1168
1169

0.43
0.34
0.45
0.28
0.34
0.31

1.32 x 1.31
1.34 x 1.23
1.19 x 1.18
1.36 x 1.34
1.30 x 1.35
1.39 x 1.24

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190

0.61
0.55
0.27
0.34
0.58
0.32
0.48
0.35
0.42
0.50
0.52
0.47
0.37
0.30
0.67
0.36
0.52
0.51
0.41
0.38
0.45

1.27 x 1.37
1.29 x 1.34
1.33 x 1.32
1.21 x 1.21
1.37 x 1.44
1.35 x 1.29
1.31 x 1.30
1.29 x 1.29
1.42 x 1.44
1.39 x 1.34
1.35 x 1.34
1.27 x 1.30
1.26 x 1.27
1.40 x 1.33
1.31 x 1.28
1.27 x 1.12
1.27 x 1.32
1.24 x 1.19
1.31 x 1.27
1.21 x 1.28
1.42 x 1.33

1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199

0.53
0.50
0.44
0.36
0.54
0.42
0.57
0.35
0.22

1.30 x 1.38
1.39 x 1.34
1.33 x 1.30
1.38 x 1.44
1.29 x 1.36
1.25 x 1.31
1.33 x 1.28
1.27 x 1.39
1.32 x 1.33

(mis-struck)

(mis-struck)
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1200
0.33
1.14 x 1.27
1201
0.33
1.34 x 1.31
1202
0.27
1.24 x 1.34
1203
0.59
1.31 x 1.26
1204
0.21
1.22 x 1.27
1205
0.46
1.33 x 1.32
1206
0.37
1.25 x 1.34
1207
0.22
1.31 x 1.23
1208
0.45
1.39 x 1.28
1209
0.58
1.31 x 1.31
1210
0.21
1.25 x 1.12
1211
0.38
1.35 x 1.30
1212
0.23
1.17 x 1.18
1213
0.52
1.42 x 1.35
1214
0.70
1.38 x 1.34
1215
0.50
1.26 x 1.19
1216
0.35
1.24 x 1.22
1217
0.40
1.25 x 1.24
1218
0.38
1.33 x 1.43
1219
0.52
1.33 x 1.27
1220
0.38
1.29 x 1.20
1221
0.28
1.30 x 1.34
1222
0.35
1.51 x 1.45
1223
0.58
1.20 x 1.22
1224
0.43
1.36 x 1.27
1225
0.30
1.33 x 1.33
1226
0.50
1.33 x 1.36
1227
0.25
1.26 x 1.29
1228
0.51
1.33 x 1.44
1229
0.35
1.19 x 1.19
1230
0.34
1.41 x 1.33
1231
0.33
1.27 x 1.42
1232
0.45
1.25 x 1.14
Quartings minted in Bratislava between 1430-1437. Pohl, 124-33.
1233
1234

0.34
0.30

1.17 x 1.17
1.39 x 1.36
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1235
1236
1237
1238
1239
1240

0.20
0.36
0.47
0.48
0.43
0.25

1.30 x 1.29
1.24 x 1.38
1.37 x 1.36
1.22 x 1.24
1.33 x 1.30
1.38 x 1.33

1252
1253

0.40
0.42

1.29 x 1.31
1.28 x 1.30

(mis-struck)

(mis-struck)
1241
0.37
1.37 x 1.35
1242
0.36
1.36 x 1.26
1243
0.42
1.28 x 1.28
1244
0.57
1.24 x 1.43
1245
0.42
1.29 x 1.32
1246
0.56
1.29 x 1.33
1247
0.31
1.33 x 1.26
1248
0.67
1.19 x 1.24
1249
0.40
1.33 x 1.33
1250
0.36
1.35 x 1.47
1251
0.45
1.26 x 1.29
Quartings minted in Buda between 1430-1437. Moneyer, Michael Nadler. Pohl, 124-18.

(mis-struck)
Quartings minted in Buda between 1430-1437. Moneyer, Angelo Walich. Pohl, 124-13.
1254
0.39
1.29 x 1.34
Quarting minted in Buda between 1430-1437. Town issue. Pohl, 124-15.
1255
0.47
1.28 x 1.25
Quarting minted in Buda between 1430-1437. Collective issue. Pohl, 124-14.
1256
0.50
1.35 x 1.20
Quarting minted in Buda between 1430-1437. Moneyer, Angelo Walich. Pohl, 124-17.
1257
0.39
1.29 x 1.27
1258
0.50
1.38 x 1.36
1259
0.58
1.31 x 1.35
1260
0.56
1.25 x 1.22
1261
0.23
1.29 x 1.28
Quartings minted in Košice în anul 1434. Moneyer, Urbanus Polner. Pohl, 124-26.
1262
1263

0.24
0.49

1.40 x 1.22
1.35 x 1.36
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Quartings minted in Košice between 1430-1437. Pohl, 124-24.
1264
0.48
1.23 x 1.24
1265
0.42
1.55 x 1.36
Quartings minted in Košice between 1430-1437. Town issue. Pohl, 124-20.
1266

0.46

1.27 x 1.30

1267

0.38

1.41 x 1.38

1268

0.40

1.39 x 1.28

1269

0.42

1.32 x 1.28

Quartings minted in Košice between 1430-1437. Pohl, 124-22.
1270
0.41
1.29 x 1.42
Quarting minted in Košice in the year 1430. Moneyer, Petrus Reichel. Pohl, 124-25.
1271
0.38
1.29 x 1.33
Quarting minted in Košice between 1430-1437. Pohl, 124-19.
1272
0.36
1.27 x 1.24
Quarting minted in Košice between 1430-1437.Pohl, 124-23.
1273

0.37

1.35 x 1.26

1274

0.49

1.36 x 1.25

Quartings minted in Székesféhervar between 1430-1437. Pohl, 124-11.
1275

0.53

1.16 x 1.19

1276

0.65

1.35 x 1.41

1277

0.42

1.30 x 1.33

1278

0.41

1.45 x 1.37

1279

0.49

1.30 x 1.33

1280

0.30

1.22 x 1.28

1281

0.38

1.19 x 1.27

Quartings minted in Székesféhervar between 1430-1437. Pohl, 124-6.
1282

0.45

1.09 x 1.32

1283

0.39

1.27 x 1.21

?
?

Quartings minted in Székesféhervar between 1430-1437.
1284
0.36
1.41 x 1.47
Quarting minted in Kremnica between 1430-1437. Pohl, 124-36.
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1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

0.31
0.20
0.36
0.37
0.40
0.59
0.51
0.38
0.36
0.58
0.35
0.59
0.33
0.31
0.31
0.41
0.32
0.35
0.54
0.37
0.43
0.56
0.45
0.32
0.53
0.52
0.34
0.46
0.45
0.36
0.48
0.55
0.39
0.41
0.48
0.34
0.46
0.48
0.53
0.37
0.46
0.56

1.24 x 1.34
1.35 x 1.36
1.33 x 1.29
1.33 x 1.28
1.25 x 1.34
1.30 x 1.27
1.38 x 1.35
1.33 x 1.29
1.30 x 1.27
1.32 x 1.34
1.32 x 1.21
1.25 x 1.32
1.19 x 1.41
1.35 x 1.36
1.29 x 1.18
1.44 x 1.38
1.36 x 1.24
1.43 x 1.36
1.32 x 1.36
1.37 x 1.36
1.30 x 1.39
1.39 x 1.38
1.35 x 1.32
1.27 x 1.30
1.32 x 1.36
1.27 x 1.29
1.27 x 1.32
1.38 x 1.42
1.37 x 1.35
1.28 x 1.33
1.32 x 1.33
1.31 x 1.41
1.38 x 1.30
1.49 x 1.43
1.38 x 1.35
1.32 x 1.29
1.27 x 1.27
1.33 x 1.33
1.35 x 1.41
1.35 x 1.33
1.44 x 1.38
1.30 x 1.34
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1327

0.55

1.27 x 1.32

(mis-struck)

1328
1329
1330
1331
1332
1333

0.41
0.26
0.45
0.34
0.48
0.52

1.34 x 1.36
1.27 x 1.33
1.29 x 1.29
1.25 x 1.30
1.35 x 1.28
1.41 x 1.42

(mis-struck)

1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369

0.43
0.52
0.44
0.50
0.51
0.53
0.34
0.49
0.44
0.62
0.50
0.48
0.42
0.35
0.56
0.48
0.58
0.29
0.26
0.77
0.41
0.40
0.53
0.47
0.44
0.44
0.41
0.40
0.37
0.80
0.37
0.45
0.54
0.57
0.46
0.41

1.34 x 1.37
1.39 x 1.28
1.32 x 1.32
1.33 x 1.31
1.33 x 1.33
1.28 x 1.34
1.32 x 1.33
1.30 x 1.23
1.33 x 1.34
1.40 x 1.41
1.32 x 1.29
1.31 x 1.32
1.33 x 1.32
1.36 x 1.36
1.35 x 1.28
1.30 x 1.31
1.40 x 1.36
1.36 x 1.37
1.27 x 1.31
1.38 x 1.41
1.26 x 1.33
1.35 x 1.37
1.33 x 1.26
1.36 x 1.37
1.26 x 1.25
1.32 x 1.19
1.42 x 1.25
1.23 x 1.19
1.36 x 1.32
1.39 x 1.41
1.28 x 1.29
1.35 x 1.36
1.28 x 1.23
1.35 x 1.44
1.43 x 1.43
1.25 x 1.32
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1370
0.59
1.27 x 1.38
1371
0.50
1.40 x 1.37
1372
0.54
1.38 x 1.33
1373
0.42
1.30 x 1.35
1374
0.54
1.32 x 1.35
1375
0.36
1.36 x 1.24
1376
0.49
1.37 x 1.37
1377
0.26
1.40 x 1.34
1378
0.39
1.31 x 1.35
1379
0.52
1.36 x 1.37
1380
0.46
1.35 x 1.35
1381
0.40
1.33 x 1.28
1382
0.41
1.15 x 1.38
Quartings minted in Sibiu between 1430-1437. Pohl, 124-28.
1383
0.40
1.38 x 1.40
1384
0.42
1.43 x 1.45
1385
0.55
1.41 x 1.39
1386
0.43
1.33 x 1.39
1387
0.37
1.39 x 1.39
1388
0.50
1.39 x 1.37
1389
0.37
1.27 x 1.27
1390
0.36
1.30 x 1.35
1391
0.46
1.30 x 1.34
1392
0.39
1.28 x 1.43
1393
0.48
1.35 x 1.41
1394
0.44
1.32 x 1.33
1395
0.46
1.37 x 1.32
1396
0.51
1.41 x 1.41
1397
0.52
1.23 x 1.29
1398
0.34
1.37 x 1.29
1399
0.63
1.34 x 1.39
1400
0.32
1.35 x 1.40
Quartings minted in Sibiu between 1430-1434. Issue for Nicolae Redwitz. Pohl, 124-29.
1401
1402

0.56
0.30

1.33 x 1.27
1.32 x 1.33

?

1403

0.54

1.46 x 1.42

?

1404

0.48

1.30 x 1.28

1405
1406

0.50
0.51

1.38 x 1.31
1.53 x 1.45

?

?
Quartings minted in Sibiu between 1430-1437. Partially legible marks.
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1407
0.53
1.39 x 1.44
1408
0.40
1.28 x 1.22
1409
0.30
1.13 x 1.47
1410
0.39
1.27 x 1.24
1411
0.36
1.27 x 1.29
1412
0.37
1.32 x 1.10
Quartings minted between 1430-1437. Unknown mint. Pohl, 124-63.
1413
0.34
1.41 x 1.31
Quarting minted between 1430-1437. Unknown mint. Pohl, 124-65.
1414
0.44
1.33 x 1.36
Quarting minted between 1430-1437. Unknown mint. Pohl, 124-66.
1415
0.42
1.25 x 1.37
Quarting minted between 1430-1437. Unknown mint. Pohl, 124-60.
1416

0.48

1.48 x 1.48

Quarting minted between 1430-1437. Unknown mint.
1417
0.35
1.35 x 1.28
? (mis-struck)
Quarting minted between 1430-1437. Unknown mint.
1418
0.39
1.46 x 1.47
1419
0.64
1.46 x 1.46
1420
0.56
1.35 x 1.45
1421
0.70
1.44 x 1.37
1422
0.35
1.34 x 1.34
1423
0.72
1.46 x 1.41
1424
0.35
1.53 x 1.53
1425
0.51
1.57 x 1.50
1426
0.51
1.40 x 1.39
1427
0.39
1.35 x 1.47
1428
0.48
1.46 x 1.41
1429
0.66
1.31 x 1.33
1430
0.42
1.46 x 1.48
1431
0.54
1.46 x 1.51
1432
0.58
1.46 x 1.49
1433
0.48
1.35 x 1.38
1434
0.46
1.47 x 1.40
1435
0.39
1.52 x 1.53
1436
0.37
1.22 x 1.30
1437
0.46
1.27 x 1.37
1438
0.50
1.33 x 1.33
1439
0.32
1.48 x 1.45
Quartings minted between 1430-1437. Unknown mint.
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1440
0.55
1.36 x 1.19
1441
0.46
1.33 x 1.36
1442
0.36
1.43 x 1.44
1443
0.34
1.26 x 1.25
1444
0.32
1.37 x 1.35
1445
0.34
1.31 x 1.34
Quartings minted between 1430-1437. Unknown mint.
1446
0.30
1.44 x 1.47
Quartings minted between 1430-1437. Unknown mint.
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460

0.63
0.42
0.28
0.54
0.39
0.37
0.29
0.32
0.39
0.43
0.39
0.36
0.29
0.47

1.26 x 1.30
1.29 x 1.26
1.27 x 1.23
1.32 x 1.40
1.30 x 1.31
1.41 x 1.34
1.30 x 1.33
1.45 x 1.42
1.36 x 1.35
1.30 x 1.30
1.27 x 1.34
1.42 x 1.41
1.26 x 1.34
1.43 x 1.44

1461

0.40

1.19 x 1.17

1462

0.44

1.34 x 1.36

1463

0.47

1.27 x 1.24

1464

0.43

1.43 x 1.38

1465
1466
1467
1468

0.25
0.39
0.56
0.49

1.30 x 1.31
1.30 x 1.32
1.40 x 1.43
1.33 x 1.38

1469
1470
1471

0.33
0.38
0.42

1.45 x 1.30
1.35 x 1.31
1.30 x 1.33

1472
1473

0.32
0.40

1.29 x 1.26
1.35 x 1.36

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Quartings minted between 1430-1437. Unknown mints. Partially legible marks
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

0.56
0.41
0.41
0.58
0.42
0.52
0.41
0.36
0.44
0.45
0.32
0.46
0.50
0.45
0.46
0.37
0.37
0.46
0.60
0.28
0.40
0.55
0.40
0.40
0.25
0.29
0.44
0.53
0.37
0.36
0.41
0.44
0.43
0.55
0.52
0.42
0.32
0.45
0.50
0.74
0.37
0.46
0.53
0.28
0.45

1.33 x 1.40
1.30 x 1.33
1.33 x 1.35
1.35 x 1.35
1.27 x 1.27
1.33 x 1.39
1.12 x 1.26
1.15 x 1.35
1.28 x1.38
1.35 x 1.29
1.35 x 1.30
1.31 x 1.32
1.35 x 1.36
1.32 x 1.15
1.34 x 1.25
1.25 x 1.29
1.38 x 1.33
1.29 x 1.24
1.30 x 1.33
1.17 x 1.31
1.38 x 1.32
1.38 x 1.35
1.27 x 1.42
1.30 x 1.35
1.41 x 1.32
1.18 x 1.20
1.44 x 1.41
1.37 x 1.36
1.39 x 1.36
1.29 x 1.42
1.32 x 1.37
1.33 x 1.32
1.31 x 1.35
1.30 x 1.34
1.27 x 1.37
1.35 x 1.37
1.27 x 1.31
1.36 x 1.26
1.38 x 1.30
1.33 x 1.32
1.29 x 1.32
1.43 x 1.40
1.33 x 1.37
1.45 x 1.42
1.34 x 1.45

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
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1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

0.42
0.43
0.54
0.40
0.42
0.32
0.24
0.45
0.47
0.55
0.46
0.25
0.45
0.40
0.66
0.43
0.46
0.42
0.32
0.50
0.48
0.43
0.41
0.42
0.32
0.50
0.35
0.49
0.35
0.72
0.39
0.28
0.32
0.61
0.40
0.38
0.45
0.53
0.27
0.48
0.45
0.37
0.36
0.20
0.36
0.24
0.20

1.39 x 1.37
1.26 x 1.32
1.32 x 1.41
1.27 x 1.33
1.29 x 1.33
1.32 x 1.38
1.33 x 1.27
1.38 x 1.21
1.28 x 1.35
1.37 x 1.39
1.37 x 1.39
1.45 x 1.41
1.37 x 1.41
1.32 x 1.33
1.31 x 1.28
1.33 x 1.31
1.41 x 1.30
1.37 x 1.36
1.38 x 1.33
1.44 x 1.34
1.38 x 1.34
1.44 x 1.39
1.39 x 1.40
1.39 x 1.24
1.30 x 1.33
1.42 x 1.53
1.38 x 1.32
1.32 x 1.37
1.42 x 1.40
1.34 x 1.40
1.23 x 1.34
1.39 x 1.34
1.26 x 1.30
1.35 x 1.43
1.31 x 1.35
1.22 x 1.24
1.25 x 1.35
1.34 x 1.35
1.31 x 1.30
1.30 x 1.29
1.30 x 1.33
1.30 x 1.32
1.22 x 1.38
1.26 x 1.22
1.24 x 1.30
1.02 x 1.08
1.34 x 0.71

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
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Quartings minted between 1430-1437. Unknown mints. Illegible marks.
1566
0.45
1.41 x 1.38
??
1567
0.44
1.30 x 1.38
??
1568
0.43
1.37 x 1.30
??
1569
0.62
1.36 x 1.35
??
1570
0.23
1.37 x 1.26
??
1571
0.62
1.48 x 1.38
??
1572
0.39
1.39 x 1.44
??
1573
0.40
1.41 x 1.29
??
1574
0.41
1.32 x 1.27
??
1575
0.62
1.38 x 1.28
??
1576
0.36
1.41 x 1.44
??
1577
0.34
1.36 x 1.40
??
1578
0.27
1.36 x 1.36
??
1579
0.44
1.35 x 1.34
??
1580
0.31
1.44 x 1.37
??
1581
0.32
1.42 x 1.35
??
1582
0.20
1.23 x 1.29
??
1583
0.33
1.30 x 1.36
??
1584
0.50
1.30 x 1.43
??
Quartings minted between 1430-1437. unknown mints. Illegible marks. Mis-struck

Ducats
1585

0.21

1.10 x 1.04

Ducat minted in Sighişoara between 1427-1430. Colective issue.
Obv. Double cross and between its arms the marks
.
Rev. St Ladislau , full length figure, front view, holding an axe in the right hand and a
globus cruciger in the left.
Huszár, p. 94, no. 584; CNH, p. 105, no. 128; Unger I, p. 143, no. 455; Pohl, 123-13.

Denarii
1586

0.36

1.07 x 1.07

1587

0.24

0.99 x 0.99

Obv. [
Rev.

• ]
[ •

Rev. the mark
Obv. [
•
Rev. [

•

[

]

]

]

]

Rev. the mark
Denarii minted in Košice between 1390-1437.
Obv. Double cross crossing the legend.
Rev. Quartered shield. The Moravian eagle in fields 1 and 4.
Huszár, p. 93, no. 576; CNH, p. 104, no. 121; Unger I, p. 138, no. 449; Pohl, 117-47.
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1588

0.35

0.94 x 1.07

Obv.
Rev. [ ]

•[

]
[ •

]

Obv. the mark
Denarius minted in Košice between 1390-1437. Pohl, 117-3.
•
[
Obv.
• ]
Rev.[
Rev. the mark
Denarius minted in Košice between 1390-1427. Pohl, 117-28.
1589

0.36

1.01 x 1.09

]

[

]

•
]
Obv.[
[
•
]
Rev.
Obv. the mark
Rev. the mark
1591
0.36
1.10 x 1.13
Obv.
•
[
]
[ •
]
•
Rev. •
Obv. the mark
Rev. the mark
1592
0.37
1.13 x 1.12
Obv.
•
[
]
] • [ ]
Rev.[
Obv. the mark
Rev. the mark
1593
0.32
1.14 x 1.08
Obv. [
•
]
]
[
]
Rev.[
Obv. the mark
Rev. the mark
1594
0.31
1.24 x 1.26
Obv.
•
[
]
Rev.
Obv. the mark
Rev. the mark
1595
0.24
0.98 x 0.99
Obv. [
•
]
]
Rev. [
Obv. the mark
Rev. the mark
1596
0.35
1.05 x 1.08
Obv. [
•
]
]
Rev. [
Obv. the mark
Rev. the mark
Denarii minted in Baia Mare between 1399-1405. Moneyer, Markus of Nürnberg. Pohl, 11716.
1590

0.39

1.03 x 1.11

1597

0.32

1.02 x 1.14

Obv.
Rev.[

[•

• ]

]

[

]
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Obv. the mark
Obv. [
•
Rev.[
Obv. the mark
1599
0.26
1.11 x 1.08
Obv. [ •
]
Rev. [
Obv. the mark
1600
0.35
1.02 x 1.10
Obv.
•[
•[
Rev.
Rev. the mark
Denarii minted in Baia Mare between 1390-1427. Pohl, 117-7.
1598

0.34

1.05 x 0.99

]
]
[

0.33

0.34

1.00 x 1.01

• ] [
Obv. [
•
Rev. [
Rev. the mark
1608
0.27
1.11 x 1.10
Obv. [
•
]
Rev. [
Rev. the mark
Denarii minted between 1390-1437. Unknown mint. Pohl, 117-46.
1607

0.28

1.10 x 1.08

]

]

1.11 x 0.97

]•
Obv. [
[
•
Rev.
Rev. the mark
1606
0.35
1.02 x 1.01
Obv. [
•
Rev. [
Rev.
Denarii minted between 1390-1437. Unknown mint. Pohl, 117-49.
1605

]

]

•
Obv. [
• [
Rev.
Obv. the mark
Rev. the mark
1602
0.41
1.12 x 1.06
Obv. [
•
[
Rev.
Obv. the mark
Rev. the mark
1603
0.34
1.04 x 1.02
Obv. [
•
]
Rev. [
Obv. the mark
Rev. the mark
1604
0.34
1.01 x 1.08
Obv. [
•
]
[
Rev.
Obv. the mark
Rev. the mark
Denarii minted in Baia Mare between 1390-1405. Pohl, 117-19.
1601

]

]

]
]

[

]
]

[

]
]

[

]
]
]
]

]

]
[

]

]
[

]
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1609

0.34

1.19 x 1.14

Obv. [
]•
[
• ]
Rev. [
Rev. the mark
1610
0.28
1.07 x 1.05
Obv. [
]
[
]
Rev. [
Rev. the mark
Denarii minted between 1390-1437. Unknown mint. Pohl, 117-32.

]
• [

]

]
• [

]

•
]
Obv. [
]
[ ]
Rev. [
1612
0.23
0.93 x 0.99
Obv. [
•]
[
]
[ •
]
Rev.
1613
0.23
0.93 x 0.93
Obv. [
•
]
]
Rev. [
1614
0.27
1.06 x 1.02
Obv. [
•
]
[
]
• ]
[
]
Rev. [
1615
0.29
1.10 x 1.08
Obv. [
•
] [
]
[
]
Rev. [ ]
1616
0.29
0.95 x 1.01
Obv. [
•
]
]•
[
]
Rev. [
1617
0.31
0.95 x 0.95
Obv. [
•
]
]
Rev. [
1618
0.22
1.00 x 1.03
Obv. [
•
]
]
[
]
Rev. [
1619
0.38
1.10 x 1.05
Obv. [
•
]
]
Rev. [
1620
0.29
0.95 x 0.96
Obv. [
• ]
[
]
]
[
]
Rev. [
1621
0.18
0.88 x 0.98
Obv. [
•
]
]
Rev. [
1622
0.19
0.82 x 0.95
Obv. [
•
]
]
Rev. [
1623
0.35
1.13 x 0.5
Obv.
• [
]
]
[
]
Rev. [
1624
0.30
0.93 x 0.98
Obv. [
•
]
]
Rev. [
1625
0.24
1.01 x 1.08
Obv. [
•
]
]
Rev. [
Denarii minted between 1390-1437. Unknown mints. Illegible marks.
1611

0.26

1.03 x 1.03

1626

0.36

1.15 x 1.21

1627

0.34

1.05 x 1.07

1628
1629
1630

0.41
0.36
0.28

1.13 x 1.10
1.05 x 1.09
1.08 x 1.09

(mis-struck)
Rev. the mark
(mis-struck)
Rev. the mark
(mis-struck)
(mis-struck)
(mis-struck)
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1631
0.29
1.08 x 1.10
(mis-struck)
1632
0.49
1.04 x 1.12
(mis-struck)
Denari minted between 1390-1437. Unknown mints. Illegible marks. Mis-struck.
Nicolae Redwitz
1633

0.32

1.44 x 1.42

Coin issued between 1429-1435.
.
Obv. Cross moline, above the shield a crown and in its left the marks
Rev. Full length figure wearing a crown, front view. It holds a sceptre in his right hand and
a cross in its left.
MBR, p. 29-30.
Un tezaur monetar din vremea lui Sigismund de Luxemburg aflat în colecţia
Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş
- rezumat Articolul de faţă tratează un tezaur monetar ce face parte din colecţia numismatică
Alfred Heitz, donată de nepoata acestuia, Heitz Grete, Muzeului Municipal „Ioan Raica”
din Sebeş, în anul 1966.
Tezaurul este compus aproape în totalitate din monedă sigismundiană măruntă,
cuprinzând în total 1633 piese, respectiv 1104 denari parvi, 480 quarting-i, 47 denari şi un
ducat, toate de la Sigismund de Luxemburg şi o monedă atribuită lui Nicolae Redwitz.
Pentru 45% din monede (735 exemplare) au putut fi identificate siglele monetăriilor
în care au fost emise, acestea fiind: Baia Mare, Baia de Arieş, Bratislava, Buda, Košice,
Kremnica, Pécs, Sibiu, Smolnik, Székesfehérvár, Timişoara şi Sighişoara.
Tezaurul prezentat vine, astfel, să completeze datele referitoare la emisiunile
monetare din timpul lui Sigismund de Luxemburg, îmbogăţind tabelul de sigle al
monetăriilor şi monetarilor cu date inedite, oferind noi informaţii despre scăderea valorii
calitative a emisiunilor monetare de la începutul secolului al XV-lea şi aducând o nouă
dovadă asupra folosirii monedei mărunte în schimburile comerciale.
Moneda atribuită lui Nicolae Redwitz, prezentă în tezaur, vine în completarea
repertoriului descoperirilor similare, depozitul monetar prezentat fiind cel de-al doilea din
Transilvania, după cel de la Vinerea, în care sunt asociate monedele lui Sigismund de
Luxemburg cu emisiuni de acest tip. În acelaşi timp, este cel mai mare tezaur cu monedă de
la Sigismund cunoscut până la ora actuală în Transilvania şi Banat.
Explicaţia figurilor şi a planşelor
Fig. 1. Ştanţă medievală pentru bătut monede descoperită la Piatra Craivii.
Fig. 2. Reproducerea gravată de pe ştanţa descoperită la Piatra Craivii (a); reversul unui
quarting emis de Sigismund de Luxemburg (b).
Fig. 3. Repartizarea monedelor pe nominale.
Fig. 4. Repartizarea monedelor pe monetăriile emitente.
Fig. 5. Oscilaţia greutăţilor denarilor parvi.
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Pl. 1. Denarii parvi (scale 2:1)
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Pl. 2. Denarii parvi (scale 2:1)

330
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Pl. 3. Denarii parvi (scale 2:1)
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Pl. 4. Denarii parvi (scale 2:1)
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Pl. 5. Denarii parvi (scale 2:1)
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Pl. 6. Quartings (scale 1.5:1)
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Pl. 7. Quartings (scale 1.5:1)
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Pl. 8. Quartings (scale 1.5:1) and a ducat (no. 1585) (scale 2:1)
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Pl. 9. Denarii and the coin attributed to Nicolae Redwitz (no. 1633)
(scale 2:1)
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EXPERIMENTE DE ARDERE A CERAMICII ÎN CUPTOARE
DE TIP ARHAIC
Dan ANGHEL
Importanţa evoluţiei instalaţiilor de ars ceramica rezultă din
posibilitatea de control direct asupra focului, a condiţiilor gazoase din
interior şi manipularea lor conştientă pentru obţinerea produsului dorit1.
Cuptoarele prezintă o serie de avantaje spre deosebire de vatra simplă,
concretizate prin reducerea efectelor condiţiilor atmosferice, posibilitatea
obţinerii unei temperaturi înalte şi menţinerea ei o perioadă mai lungă de
timp, urmată de o răcire lentă, care are ca rezultat o mărire a calităţii
ceramicii2. Controlul arderii, respectiv al condiţiilor gazoase din interiorul
instalaţiilor de ardere a ceramicii, au fost de multe ori supuse hazardului.
Acest fapt este evident din studiul ceramicii descoperite în diverse situri
arheologice, ilustrată prin vase sau fragmente ceramice, care prezintă nuanţe
variate de la negru, brun, până la roşu, identificând prezenţa unei mixturi de
gaze, atmosfera de ardere având atât un caracter oxidant, cât şi reducător3.
Un pas important în evoluţia meşteşugului ceramic îl constituie
momentul când olarii au observat că, în funcţie de modul cum se conduce o
ardere, vasele obţinute pot avea nuanţe diferite4, prin aceasta realizându-se
cele două tipuri de ardere (oxidantă şi reducătoare), care au ca finalitate doar
un aspect diferit al vaselor, fără afectarea calităţii acestora.
Primele instalaţii pentru ars ceramica având caracteristicile unui
cuptor, camera de ardere a vaselor şi vatră, sunt atestate începând cu
neoliticul timpuriu şi mijlociu, în Oltenia şi centrul Transilvanei5. Aceste
tipuri de cuptoare se individualizează faţă de tipul primitiv, care consta
dintr-o simplă groapă săpată în pământ, prin faptul că se încearcă o separare
a camerei de ardere a vaselor de vatră, prin amplasarea celei din urmă lateral
faţă de incinta în care sunt aşezate vasele destinate arderii. Prin aceasta, se


Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; e-mail: dnanghel@yahoo.com.
Anghel 1999, p. 167.
2 Ellis 1984, p. 130.
3 Camps 1982, p. 172.
4 Ellis 1984, p. 157.
5 Nica 1978, p. 18; Comşa 1981, p. 228.
1
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permite atât controlul creşterii graduale a temperaturii, cât şi influenţarea
gazelor de ardere din interior6.
Din diferite studii etnografice este cunoscută utilizarea acestui tip de
cuptoare până în epoca modernă, ele fiind folosite, în special, pentru
producerea ceramicii negre, obţinută în urma unei arderi reducătoare7. Spre
deosebire de ceramica tradiţională, în cadrul culturilor neolitice şi eneolitice,
care au cunoscut şi utilizat acest tip de cuptor, ceramica produsă necesita o
ardere oxidantă, în vederea menţinerii culorii pigmenţilor, în special a
angobelor de culoare roşie, bogate în oxizi de fier care le decorau8. Acest
aspect denotă posibilitatea manipulării arderii în aşa fel încât, în acelaşi tip
de instalaţie se putea obţine atât o ardere reducătoare, cât şi una oxidantă.
În cadrul unui experiment realizat în anul 1998 la Şeuşa-La Cărarea
Morii (jud. Alba) - în timpul unei campanii arheologice - s-a reuşit realizarea
unei arderi reducătoare într-un cuptor de mici dimensiuni săpat într-un mal
lutos, iar temperatura obţinută a fost situată în intervalul 550-600°C9.
Cu ocazia organizării „Festivalului Cetăţilor Dacice” de la Cricău (jud.
Alba), în anii 2008 şi 2009, am fost solicitaţi să realizăm două reconstituiri
de cuptoare pentru arderea ceramicii, iar pentru veridicitate am hotărât ca
acestea să fie funcţionale, în ele urmând să ardem vase confecţionate special
în acest scop.
Obiectivul principal al reconstituirii realizate în anul 2008 a fost
repetarea experimentului de la Şeuşa, respectiv obţinerea unei ceramici arse
reducător, dar într-o incintă mult mai mare, construită din lut amestecat cu
nisip10. Nu am utilizat lut amestecat cu paie tocate, reţetar folosit pentru
majoritatea instalaţiilor de ardere cunoscute în urma descoperirilor
arheologice11, deoarece am avut la dispoziţie amestecul de lut – nisip,
furnizat de o firmă producătoare de cărămizi, care prin proprietăţile
specifice (plasticitate, contragere moderată la uscare şi ardere datorată
degresantului) se potrivea scopului experimentului nostru.
Vasele au fost confecţionate prin modelare directă cu mâna, din
acelaşi tip de lut, dar care în prealabil a fost sitat pentru eliminarea
particulelor grosiere de nisip. Modelarea s-a făcut prin tehnica sulurilor şi a
colacilor suprapuşi, fiind urmată de fixarea acestora prin martelare cu o
lopăţică din lemn, răzuire, lustruire cu piatră de râu şi uneori decorare prin
Comşa 1981, p. 228; Anghel 2000b, p. 172.
Florescu, Mozes 1967, p. 23.
8 Nica 1978, p. 34.
9 Anghel 1999, p. 167; Anghel 2003, p. 531.
10 Ibidem.
11 Comşa 1976, p. 25.
6
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incizare12. Din cauza riscului de a se obţine un număr mare de rebuturi,
experienţa noastră fiind relativ redusă în privinţa controlului arderii, nu s-a
investit o cantitate mare de timp pentru finisarea amănunţită a vaselor sau
pentru obţinerea unor forme elaborate.
Cuptorul a fost ridicat în două zile prin suprapunerea unor cărămizi
de diferite dimensiuni, fasonate prin presare cu mâinile pe un suport din
lemn, poziţionate aproximativ în spirală, urmărindu-se obţinerea unei calote
semisferice. Cărămizile au fost lipite între ele cu lut, pereţii fiind răzuiţi şi
neteziţi prin batere cu o paletă din lemn, după care instalaţia a fost lăsată
timp de aproape 2 săptămâni pentru o uscare completă, timp în care au fost
realizate unele operaţii de reparare, respectiv de astupare a crăpăturilor
apărute în urma contragerii lutului. Aceeaşi tehnică de construcţie a
cuptorului a fost pusă în aplicare în anul următor la Cricău şi pentru un
cuptor realizat, tot cu rol demonstrativ, în cadrul spaţiilor RYMA din
complexul fortificaţiei bastionare de la Alba Iulia, care nu a fost utilizat
pentru arderea ceramicii, dar a cărui construcţie ne-a oferit o serie informaţii
cu privire la durabilitatea în timp a acestor instalaţii pentru arderea
ceramicii13.
Dimensiunile instalaţiilor au variat foarte puţin: diametrul camerei de
ardere la interior 89-90 cm, lăţimea maximă la exterior 120-140 cm, lăţimea
vetrei 35 cm în 2008, şi 45 de cm în 2009 (fig. 1, 4).
Vasele au fost introduse în cuptor prin deschiderea superioară şi au
fost poziţionate în puncte diferite ale cuptorului, precum şi suprapuse unele
peste altele (fig. 2).
Arderea a fost începută lent, în cuptor fiind introduse lemne subţiri,
putregaiuri şi coceni de porumb, această primă etapă durând aproximativ 3
ore. Necesitatea creşterii lente a temperaturii în primele momente ale arderii
este dictată de procesul fizic de eliminare a apei din compoziţia lutului. În
primul interval termic cuprins între temperatura ambientală şi 100°C se
elimină total apa adăugată de olar în compoziţia lutului pentru conferirea
plasticităţii necesare modelării, şi cea absorbită în mod natural de către lut
din mediul ambiant, şi se constituie ca o prelungire a procesului de uscare a
pieselor. Următorul palier, situat în jurul valorii de 250°C, conduce la
eliminarea totală a apei de absorbţie şi a celei coloidale conţinută în mod
natural de zăcământul de lut. Aceste două intervale termice au drept
Arnal 1994, p. 25; Anghel 2000a, p. 245; Anghel 2001, p. 350.
La construcţia ambelor cuptoare de la Cricău, precum şi la realizarea vaselor au participat:
Sorin Şerban, restaurator în cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, iar la realizarea
arderii din anul 2009, Matei Cristian, artist plastic. La ridicarea cuptorului din spaţiile
RYMA au participat Emanuel Bezeriţa şi Matei Cristian.
12
13

341
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

consecinţă o scădere substanţială în volum şi o creştere a porozităţii14.
Ridicarea lentă a temperaturii în aceste două intervale este crucială pentru
integritatea vaselor supuse arderii. Evaporarea apei din porii ceramicii duce
la apariţia unor tensiuni asupra pereţilor, iar dacă acest proces are loc brusc,
tensiunile apărute pot duce la explodarea vaselor în cuptor. În general,
majoritatea rebutărilor din cadrul unei şarje de ceramică au loc în acest
interval termic, fie prin creşterea bruscă a temperaturii, fie prin atingerea
accidentală a vaselor de vârful flăcărilor, mult mai fierbinţi. Reglarea
intensităţii flăcării se poate realiza prin modificarea obturării deschiderii
superioare (hornul) a cuptorului, parţial acoperit de noi cu ajutorul a două
ţigle, cuptoarele antice fiind acoperite cu dale din piatră şi fragmente de
vase.
O etapă importantă pentru rezistenţa structurală a ceramicii şi
succesul unei şarje de ardere îl constituie şi următorul interval de
temperatură 250°-450°C, în care se elimină apa legată chimic, interval care
prezintă un punct critic, dificil de controlat, situat între valorile 380°C şi
400°C. Acest ultim proces fizic de eliminare a apei este soldat cu o nouă
scădere în volum, de până la 14%15.
Măsurarea temperaturii a fost realizată cu ajutorul unor conuri
termosensibile introduse în cuptor prin partea superioară cu ajutorul unei
sârme, metodă oarecum nesigură din cauza diferenţelor mari de temperatură
dintre partea inferioară şi cea superioară a camerei de ardere. Principalele
repere al încălzirii constau în atingerea pereţilor cuptorului, la o temperatură
în interior de cca. 600°C exteriorul acestuia nemaiputând fi atins cu mâna,
iar ţiglele care obturează deschiderea încep să capete o culoare roşie,
incandescentă. Din acest moment se poate începe etapa finală de ardere care
implică alimentarea continuă a cuptorului, astfel încât, datorită tirajului
format între vatră şi horn, vârfurile flăcărilor să devină vizibile în partea
superioară, iar arderea să fie însoţită de un sunet specific. Această ultimă
etapă a fost continuată timp de aproximativ patru ore, după care vatra
cuptorului a fost încărcată cu lemn până la refuz şi s-au început pregătirile
pentru ultima fază a arderii.
Realizarea unei arderi reducătoare este condiţionată de proprietăţile
elementelor cu o capacitate mare de reacţie de a fi reduse la trepte inferioare
de oxidare, cât şi de îmbogăţirea în carbon a ceramicii. Cea mai importantă
reacţie, care identifică caracterul reducător, o constituie modificarea valenţei
fierului:
Fe3+ -e = Fe2+
14
15

Klusch 1981, p. 225.
Ibidem, p. 256.
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Dislocarea care se produce conduce la o mai mare receptivitate a
carbonului elementar şi la efectul catalitic al diferiţilor oxizi metalici asupra
masei ceramice a compuşilor cu un conţinut de carbon. Legăturile de tipul
FeO şi Fe3O4 se reoxidează foarte repede, în cazul existenţei unui curent de
oxigen16. Prin urmare, pentru obţinerea unei ceramici arse reducător, cu o
culoare uniformă, este absolut necesară evitarea pătrunderii oxigenului în
incinta camerei de ardere a vaselor. Trebuie menţionat faptul că pe tot
intervalul procesului de ardere, oxigenul a fost prezent în interiorul
cuptorului, el constituind „motorul” care a întreţinut arderea17.
Îmbogăţirea în carbon şi limitarea afluxului de oxigen în cuptor se
poate realiza doar prin obturarea completă a celor două deschideri care au
fost sigilate cu lut umed până când nu mai este vizibil nici un firicel de fum.
Blocarea deschiderilor trebuie verificată şi în orele următoare, lutul umed
tinzând să crape din cauza uscării rapide, lipiturile impunând o serie de
reparaţii.
După aproximativ şase ore cuptorul a fost deschis, îndepărtarea
lipiturilor şi ţiglelor necesitând folosirea unor mănuşi de protecţie şi a unui
cârlig din lemn, cuptorul neputând fi încă atins cu mâna goală. Au urmat
alte cinci ore până când scăderea suficientă a temperaturii a permis accesul
în interiorul camerei de ardere. A putut fi observată o înnegrire completă a
pereţilor cuptorului şi apariţia unor exfolieri a suprafeţelor exterioare ale
calotei şi vetrei ceramizate pe diferite grosimi.
Analiza ceramicii rezultate ne-a rezervat o serie de surprize. Din
numărul de 20 de vase doar unul singur prezenta o crăpătură mediană, dar
care putea fi urmarea unui viciu tehnologic la prelucrare (fig. 3).
Majoritatea vaselor prezentau o culoare neagră, uniformă, cu excepţia
celor poziţionate în zona diametral opusă vetrei, vase care prezentau nuanţe
mai deschise de brun şi gri rezultate în urma obţinerii unei temperaturi mai
scăzute în acest sector al camerei de ardere. Spre surprinderea noastră un
vas masiv care fusese poziţionat chiar în faţa vetrei, prezenta o ardere
neuniformă, predominant oxidantă. Acest aspect se datorează, cel mai
probabil, prezenţei unui curent de oxigen pătruns în cuptor în urma
obturării incomplete a deschiderii vetrei cuptorului. În paralel, la o
examinare vizuală şi acustică acesta pare să fie ars la temperatura cea mai

Werner 1981, p. 72.
În cazul arderii vaselor în cuptor de tip simplu cu monocameră (în groapă) datorită
existenţei unei singure deschideri pot apărea în anumite zone sectoare unde combustia
lemnului duce la epuizarea totală a oxigenului, fără ca acesta să mai poată pătrunde la loc,
fiind consumat de arderea combustibilului depus deasupra vaselor.
16
17
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înaltă obţinută în cadrul şarjei, datorită situării lui în imediata apropiere a
flăcărilor.
La o analiză vizuală a materialului ceramic şi a rezultatelor oferite de
conurile termosensibile18 amplasate în cuptor s-a putut observa faptul că în
interiorul camerei de ardere se obţin temperaturi diferite de la o zonă la alta,
diferenţele putând fi semnificative. Astfel, conurile calibrate la 1000°C
amplasate în apropierea vetrei nu au mai putut fi găsite. În schimb cele
calibrate la 650°C situate în partea opusă vetrei erau neafectate. Un con
calibrat la 800°C amplasat în interiorul unui vas din mijlocul cuptorului s-a
topit parţial, fără a se lipi de vas.
În concluzie, temperatura maximă obţinută la nivelul ceramicii este
situată în jurul valorii de 800°C, iar cea minimă în jurul valorii de 500°C,
valori influenţate de distanţa vaselor faţă de vatra cuptorului. Cu toate
acestea, la un moment dat, temperatura din interiorul camerei de ardere a
fost mult mai ridicată, fapt dovedit de topirea conurilor calibrate la 1000°C,
dar această valoare nu s-a menţinut decât foarte puţin timp.
Studiul ceramicii în spărtură realizat pe un număr de 3 vase arse
uniform a identificat o ardere reducătoare uniformă acolo unde ciobul avea
o grosime mai mică de 8 mm, în funcţie de vas şi poziţia în care se regăsea
în cuptor (distanţa faţă de vatră, aşezarea în alt vas, blocarea între mai multe
vase etc.). Acolo unde ciobul avea o grosime mai mare, miezul ceramicii
prezenta o culoare gri sau brun, dovadă a expunerii la un gradient termic
mai scăzut.
Al doilea experiment a fost realizat într-un cuptor similar, căruia i s-a
făcut doar o singură modificare, respectiv a fost mărită deschiderea vetrei
pentru a putea fi încărcat mai mult lemn, având totodată posibilitatea
eliminării produşilor de combustie (cenuşă, jar)19.
Arderea a fost realizată urmând modalitatea de încărcare şi timpii
utilizaţi în anul precedent, lipsa rebuturilor fiind o garanţie a viabilităţii
parametrilor utilizaţi, dar a fost utilizată o cantitate ceva mai mare de

18 Conurile termosensibile se topesc la o anumită temperatură. Topirea lor are loc într-un
interval de timp foarte scurt (minute), când ating temperatura pentru care sunt calibrate.
Menţinerea timp de câteva minute a unei temperaturi înalte nu este suficientă pentru
realizarea unor transformări semnificate în procesul de ceramizare al lutului.
19 În cadrul experimentului realizat la Şeuşa, în prima fază, nu am eliminat jarul şi cenuşa,
acestea fiind împinse odată cu lemnele în interiorul camerei de ardere. Prin urmare, vasele
au fost izolate de căldura emanată de flacără, iar experimentul a trebuit repetat. În cazul
experimentului din 2008 deschiderea îngustă a vetrei a îngreunat eliminarea produşilor de
ardere, în paralel cu alimentarea cuptorului pentru menţinerea şi creşterea temperaturii.
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combustibil20. În timpul arderii a avut loc un eveniment nedorit care a
constat din prăbuşirea unei borduri supraînălţate a hornului în interiorul
cuptorului.
După finalizarea arderii, deschiderile cuptorului au fost doar parţial
obturate, permiţându-se pătrunderea unui curent de oxigen în interiorul
incintei de ardere. Prin aceasta s-a realizat, în primul rând, o răcire mai
rapidă a instalaţiei, după aproximativ şapte ore putând avea acces la vasele
din interior.
Dacă în cadrul şarjei realizate în primul experiment s-a obţinut o
ardere preponderent reducătoare, în acest caz rezultatele au fost mult mai
diverse. Vasele au prezentat nuanţe diferite care variau de la roşu la brun,
unele dintre ele având nuanţe caracteristice atât arderii oxidante cât şi
reducătoare (flecuri). Din cauza prăbuşirii bordurii hornului multe dintre
vase au fost afectate, astfel că nu putem preciza numărul de rebuturi
obţinute în timpul arderii (fig. 5).
La fel ca în anul precedent, vasele situate în sectorul camerei de ardere
diametral opus vetrei şi cele poziţionate pe fundul camerei de ardere au fost
arse la o temperatură mai joasă, având un caracter mai puternic reducător,
spre deosebire de cele situate în apropierea vetrei sau în partea superioară a
camerei de ardere care au suferit o ardere cu un caracter predominant sau
complet oxidant.
Aspectul ceramicii denotă depăşirea temperaturii de 800°C în
apropierea vetrei şi valori tot mai scăzute către partea opusă a cuptorului21.
Şi în acest caz pereţii interiori ai cuptorului au fost ceramizaţi pe diferite
grosimi, dar spre deosebire de primul experiment descris nuanţele de roşu
indică o atmosferă de ardere oxidantă şi o îmbogăţire în carbon de mică
intensitate (fig. 6).
În ambele cazuri, cuptoarele puteau fi refolosite cu foarte puţine
reparaţii şi este posibil ca la o repetare a arderii în acelaşi cuptor,
temperatura care se poate obţine utilizând aceeaşi cantitate de combustibil
să fie mult superioară, o mare parte din căldura emisă prin arderea lemnelor
fiind consumată de pereţii cuptorului.
Din păcate, nu am putut reutiliza cuptoarele, acestea fiind dărâmate
imediat după încheierea festivalului, dar, în urma ridicării unui alt cuptor,
Cantitatea de lemne nu o putem preciza în metri cubi, dar volumul lor era aproximativ
egal cu dublul dimensiunii cuptorului în cadrul celui de-al doilea experiment şi ceva mai mic
la primul experiment.
21 Pentru acest experiment nu am dispus de conuri termosensibile sau alte metode de
controlare a temperaturii din interior, estimările temperaturii obţinute fiind realizate prin
comparaţie cu eşantioane de ceramică produsă din acelaşi tip de lut şi arsă controlat în
cuptor de calcinare.
20
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amintit mai sus, s-a observat că astfel de instalaţii rezista 6-7 luni, supuse
intemperiilor, fără a necesita reparaţii majore.
Principala concluzie a celor două experimente constă în faptul că în
cuptoarele de tip arhaic cu organizare orizontală, unde vatra este doar o
prelungire a camerei de ardere, se poate obţine atât o ardere a vaselor în
atmosferă oxidantă, cât şi în atmosferă reducătoare. În privinţa controlului
condiţiilor gazelor de ardere, este mult mai uşor de obţinut o şarjă arsă
uniform în atmosferă reducătoare decât în atmosferă oxidantă, datorită
tirajului neuniform de oxigen între cele două deschideri ale cuptorului.
Ambele experimente au identificat diferenţe mari ale temperaturii
obţinute în diferite zone ale camerei de ardere, dar şi posibilitatea controlării
arderii doar prin semnele exterioare oferite de cuptor, acestea fiind şi
singurele metode utilizate de către olari timp de milenii.
Sperăm ca pe viitor noi experimente de acest gen, realizate cu un
control mai strict al parametrilor obţinuţi, să ofere informaţii suplimentare
cu privire la această etapă nodală a meşteşugului şi artei ceramice.
Pottery Firing Experiments in Archaic Type Kilns
(Abstract)
Upon the Dacian Fortresses Festival at Cricău (Alba County) in 2008 and 2009 we
were commissioned to reconstruct two pottery kilns and, for the sake of authenticity, we
decided to make them fully functional and fire actual pots.
To this purpose, we selected a simple kiln of archaic type distinguished through its
horizontal layout with the hearth lying next to the firing chamber. Kilns of this type were in
use starting with the Neolithic until well into the second half of the past century, as attested
by archeological discoveries and ethnographic studies.
The kilns were made from clay mixed with sand and manually shaped vessels were
placed inside. The first experiment set out to achieve a reducing atmosphere by closing off
all openings. The resulting vessels presented a uniform reducing firing achieved at 800°C,
but there were also some fired at much lower temperatures.
On the second experiment, the kiln openings were not shut when the fire ended,
the resulting vessels attaining various shades which is characteristic of reducing and
oxidizing firing atmosphere. What we could also notice was the unevenness of the
temperature which had direct impact on the quality of the fired vessels.
The experiments proved that the firing can be controlled to obtain quite varied
pottery by following a series of indicators related to certain kiln components.
Explanation of figures
Fig. 1. The kiln and pots prior to firing (Experiment 1).
Fig. 2. The vessels as they lay in the kiln (Experiment 1).
Fig. 3. The vessels fired under reducing atmosphere (Experiment 1).
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Fig. 4. The kiln in the first firing stages (Experiment 2).
Fig. 5. The vessels upon kiln opening (Experiment 2).
Fig. 6. The kiln and vessels after firing (Experiment 2).
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Fig. 1. Cuptorul şi vasele înainte de realizarea arderii (Experiment I)

Fig. 2. Aşezarea vaselor în cuptor (Experiment I)
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Fig. 3. Vasele arse în atmosferă reducătoare (Experiment I)

Fig. 4. Cuptorul în primele etape ale arderii (Experiment II)
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Fig. 5. Vasele după deschiderea cuptorului (Experiment II)

Fig. 6. Cuptorul şi vasele după ardere (Experiment II)
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SAŞII ÎŞI TRAG ORIGINEA DIN SAXONIA. PROBLEMATICA

ORIGINII ŞI NUMELUI SAŞILOR ARDELENI ÎN SCRIERI DIN
SECOLUL AL XVI-LEA
Octavian TĂTAR
Pe la mijlocul secolului al XV-lea, umanistul Piccolomini1, prezentând
realităţile regatului Ungariei/Transilvaniei în Cosmographia sa, spune: „Saşii
(Teutones) îşi trag originea din Saxonia […]. Ei sunt numiţi, după cele şapte
cetăţi pe care le locuiesc, «Siebenbürgeri» în limba maternă”2. Deşi a fost
publicată abia peste câteva decenii, lucrarea lui Piccolomini a fost bine
cunoscută în lumea culturală europeană, având un mare impact asupra
scrierilor geografico-istorice ale umaniştilor europeni. Spre sfârşitul aceluiaşi
secol, un alt mare umanist italian, dar care, spre deosebire de Piccolomini,
scria la curtea regelui Ungariei, Antonio Bonfini3 se exprima în termeni
similari despre saşii ardeleni:


Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, e-mail: octavian.tatar@personal.ro.
Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), cunoscut ca papă sub numele de Pius II (14581464), s-a născut la 18 octombrie 1405 la Corsignano. În anul 1442 a intrat în slujba
împăratului Frederic III, ca secretar imperial. În anul 1445 a fost numit ambasador la
Roma. Papa Nicolae V l-a numit episcop de Trieste (1447) şi apoi episcop de Siena (1450).
Cu noile demnităţi ecleziastice, împăratul Frederic III i-a conferit lui Piccolomini titlul de
principe şi l-a numit consilier imperial. Până la alegerea sa ca papă, Piccolomini a îndeplinit
mai multe funcţii diplomatice, fiind legat papal în Boemia, Moravia, Silezia şi ducatele
austriece. Lucrarea sa geografico-istorică principală, intitulată Historia rerum ubique gestarum
locorumque descriptio, cunoscută sub numele Cosmographia sau Opera geographica et historica, a fost
tipărită pentru prima dată în 1501; lucrarea nu a fost terminată. Prima parte a lucrării,
intitulată Europa, încheiată încă din anul 1458, începe descrierea Europei cu regatul
Ungariei, prilej cu care autorul realizează şi prezentarea ţinutului Transilvaniei. (vezi Mârza
2009, p. 27-99).
2 Teutones e Saxonia originem habent, viri fortes et bello exercitati, a septem civitatibus quas inhabitus
Siebenburgenses patrio sermone appelati (Călători străini 1968, p. 471, 473).
3 Antonio Bonfini (1434-1503) s-a născut la Ascoli, în Italia. În anul 1486 ajunge la curtea
regelui Matia de Hunedoara, încredinţându-i-se postul de secretar şi lector al reginei
Beatrix. Din însărcinarea reginei, Bonfini scrie o istorie a ungurilor, începând cu vremurile
scitice şi până în 1495. Bonfini este autorul care a marcat evoluţia istoriografiei maghiare la
sfârşitul secolului al XV-lea şi cea mai mare parte a celui următor. El a elaborat prima
istorie integrală, de factură umanistă, a ungurilor. Lucrarea, scrisă după modelul anticilor,
este împărţită în decade (patru decade a câte zece cărţi) şi se intitulează Rerum Ungaricarum
1
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„Dincolo de aceşti munţi, care am spus că se întind de la Carpaţi la Severin,
se află Transilvania, odinioară o parte a Daciei. […]. Sunt foarte multe oraşe
prea alese <acolo>, dintre care Sibiul, Braşovul, Clujul, Bistriţa şi multe
altele, întemeiate şi locuite de germani, pe care noi îi numim saşi”4.

Nu ştim în ce măsură Bonfini a cunoscut descrierea Ungariei realizată
de Piccolomini, ceea ce ar fi permis preluare tezei sale cu privire la originea
germanică/saxonică a saşilor ardeleni. Cum niciunul dintre ei nu a cunoscut
în mod direct realităţile Transilvaniei vremii lor, credem că ambii autori sunt
dependenţi, în ceea ce afirmă despre originea saşilor ardeleni, de un alt câmp
informaţional. Apreciem că acesta nu putea fi decât cel reprezentat de
cronistica medievală maghiară. Cel puţin, în ceea ce-l priveşte pe Bonfini,
acesta a cunoscut în mod direct şi nemijlocit lucrările cronicarilor maghiari,
pe cele ale lui Anonymus, Simon de Kéza şi Ioan de Thurocz, dar mai ales
teoriile mediului cultural şi politic de la Buda cu privire la „popoarele şi
popularea regatului Ungariei”.
Problema originii şi aşezării saşilor în Transilvania medievală este
rezolvată în mod ştiinţific în istoriografia actuală, fapt datorat, în mare
măsură, unei remarcabile cercetări istorice întreprinse de istoricii saşi ai
ultimelor două secole5. În momentul de faţă, mai toţi istoricii problemei
acceptă ideea că saşii aparţin grupurilor de colonişti din Europa catolică,
atrase de monarhii maghiari în regatul Ungariei. Aceşti colonişti erau numiţi
în regatul Ungariei „oaspeţi” (hospites). Iniţial, coloniştii flamanzi şi germani
decades quator cum dimidia. Mult timp, Europa a cunoscut istoria ungurilor din Rerum
Ungaricarum decades. Deşi nu a fost terminată datorită morţii autorului, opera lui Bonfini,
depusă în Bibliotheca Corviniana, a fost copiată imediat în mai multe manuscrise, care au
circulat în Europa chiar şi după tipărirea acesteia. În anul 1543, bistriţeanul Martin Brenner
edita la Basel primele trei „decade” ale lucrării lui Bonfini (Antonii Bonfinii Rerum
Ungaricarum decades tres, nunc demum industria Martini Brenneri Bistriciensis Transylvani in
lucam editae, antehac nunquam excusae. Quibus accesserunt Chronologie Pannonum a
Noah usque haec tempora et Coronis historiae Ungaricae diversorum auctorum. Basileae,
ex Roberti Winter officina anno MDXLIII. Cum Caesareae maiestatis gratia et privilegio ad
sex annos), după o copie primită de la Paul Istvánffy. Printre cei care au căutat să identifice
şi să susţină tipărirea manuscriselor lui Bonfini se numără şi Ioan Zsámboki (Antonii
Bonfini Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia, 1568). În Transilvania, Kaspar
Helth/Gáspár Heltai a editat parţial Rerum Ungaricarum decades, folosindu-se de manuscrisul
pe care i l-a împrumutat Mihai Csáky, cancelarul principelui Ioan Sigismund. Pentru
problema în discuţie, vezi József Szigeti, A régi magyar irodalom története [Istoria literaturii
maghiare vechi], Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1971; Domokos Kosáry, Bevezetés a
magyar történelem forrásaiba és irodalmába [Introducere în izvoarele şi literatura istoriografică
maghiară], I, Budapest, 1951; Péter Gunst, A Magyar történetirás története [Istoria istoriografiei
maghiare], Debrecen, 1995.
4 Ibidem, p. 483.
5 Möckel 2001, p. 9-24.
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au fost numiţi Flandrenses şi Teutones, pentru ca din secolul al XIII-lea să fie
pomeniţi şi cu numele de „saxoni” (Saxones). Numele de Saxones nu era
neapărat un indiciu pentru regiunea de unde au provenit aceştia. Prin acest
termen erau numiţi în Ungaria medievală deţinătorii unor privilegii de care
se bucuraseră iniţial minerii din Saxonia, privilegii pe care aceştia le-au
obţinut, atât în Ardeal şi în Szepesség (Spiš, în Slovacia), cât şi în Bosnia sau
Serbia, datorită faptului că erau specialişti rari şi necesari pentru exploatarea
zăcămintelor. Ca atare, numele de „saxon” este expresia unui statut juridic şi
nu un nume etnic6. În Transilvania, această populaţie de colonişti, cei mai
mulţi de origine germanică, beneficiară a „dreptului saxonic”, confirmat
(reconfirmat) de regele Andrei II în 1224, a transformat un nume generic,
de stare, Saxones, într-unul etnic, Sachsen („saşi”, la români, Szászok, la
maghiari)7. Cronicarii medievali care au scris în limba latină i-au numit pe
saşi în permanenţă Teutones/Saxones, doar relatările unor străini păstrează
forme derivate şi/sau locale, cum ar fi Siebenburgenses („Siebenbürgeri”).
În secolul al XVI-lea, lucrurile stăteau cu totul altfel. Dezbaterea în
rândul cărturarilor pe seama originii, numelui, limbii şi aşezării saşilor în
Transilvania era destul de aprinsă, iar opiniile erau, cum vom vedea,
oarecum împărţite şi contradictorii. Prezenţa unui astfel de subiect –
originea, vechimea, numele, limba şi felul de a fi al unui popor/etnii anume
– în dezbaterea culturală a vremii era un fapt obişnuit, cu atât mai mult cu
cât atunci, în secolele XV-XVI, procesul scrierii sau rescrierii „ideologiilor
identitare” a principalelor popoare/etnii europene se intensificase8. A
„defini” un popor oarecare însemna, în acele vremuri, a-i pune în evidenţă
reperele identitare fundamentale. În perioada în discuţie, aceste repere
fundamentale ţineau de tema originii (vechi, ilustre, nobile eventual) şi de
cea a legitimităţii asupra teritoriului de locuire9. Ca atare, prezenţa unor
astfel de subiecte în însemnările scrise despre comunitatea saşilor ardeleni se
justifică pe deplin, mai ales că aceste însemnări „vin” tocmai din spaţii
culturale unde respectivele teme sunt foarte prezente, adeseori ele fiind un
fel de „stereotipie tematică” atunci când se vorbeşte despre alte popoare.
În principiu, şi cu privire la originea saşilor, originea germanică a fost
dominantă în scrierile secolului al XVI-lea, cei mai mulţi dintre autori
identificând/numind Saxonia ca fiind patria de origine a saşilor. Cu privire
la aşezarea saşilor în Ardeal, scriitorii vremii susţin că aceasta s-a făcut fie de
către împăratul Carol cel Mare sau/şi împăratul romano-german Otto I, fie
Vezi Gündisch 2001, p. 33-53.
Vezi Nägler 1992.
8 Vezi Pop 1998, p. 33-52.
9 În legătură cu această problematică, vezi Brezeanu 2002, Tătar 2009, p. 12-34.
6
7
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din iniţiativa unor monarhi maghiari, cele mai frecvente nume fiind ale
regilor Ştefan I şi Géza II. Spunem în principiu, căci, după cum vom vedea
imediat, nu există o unanimitate de opinie printre însemnările vremii cu
privire la problema în discuţie.
Între consemnările din secolul al XVI-lea pe seama originii şi aşezării
saşilor în Ardeal, o primă categorie o reprezintă acelea care susţin originea
germanică/saxonică şi colonizarea maghiară a saşilor. În această
categorie, cei mai vocali se dovedesc a fi istoricii/cărturarii maghiari
(maghiarizaţi sau/şi ataşaţi spaţiului cultural şi politic al regatului Ungariei).
Un prim caz pe această linie îl reprezintă cel al lui Ştefan Brodarics10,
un slav la origine, de formaţie intelectuală italiană, devenit prelat şi înalt
funcţionar al regatului Ungariei, cunoscător direct al realităţilor etnice din
regat. Pe linia problemei în discuţie, nefiind un cărturar de formaţie
istoriografică, Brodarics s-a dovedit a fi un epigon al lui Bonfini. Iată ce
spune în scrierea sa, relatând despre Transilvania: „Are numeroase oraşe
foarte însemnate […], întemeiate şi locuite de germani, pe care noi îi numim
saşi”11.
Dintre istoricii maghiari, un prim exemplu este cel al lui Nicolaus
Olahus12. Olahus a fost preocupat de problematica „popoarelor Ungariei”
medievale13, prilej cu care abordează şi chestiunea saşilor ardeleni, mai ales
din perspectiva felului acestora de a fi14. Despre originea germană a saşilor şi
aşezarea lor în Transilvania, Olahus consemnează, în mod succint,
10 Ştefan Brodarics (1470-1539) s-a născut în Slovenia şi a urmat studii universitare la
Padova. A fost episcop de Pécs şi Vácz. Sub regele Ludovic II, Brodarics a fost cancelar al
Ungariei. După Mohács, Brodarics l-a slujit pe regele Ioan I. Din împuternicirea acestuia,
Brodarics a îndeplinit misiuni diplomatice în Polonia (1527) şi Ţara Românească (1532),
fiind unul dintre negociatorii păcii de la Oradea (1538) şi aranjamentului marital din 1539
dintre regele Ungariei şi Isabella de Polonia. Îndemnat de mai multă lume, Brodarics scrie
pentru regele Poloniei o istorie a campaniei din 1526. Lucrarea a fost tipărită la Cracovia, în
1527, sub titlul De Conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohács verissima descriptio. Cartea lui
Brodarics a mai fost editată o dată, în 1568, la Basel, ca anexă a operei lui Bonfini.
11 Călători străini 1968, p. 447.
12 Cu privire la personalitatea autorului şi locul său în peisajul cultural european al epocii,
vezi: Olahus 1968; Tonk 1994, p. 7-14; Tonk 1968, p. 13-31; Kovács 1969, p. 101-110;
Kovács 1994, p. 103-108. Pentru raporturile lui Olahus cu umanismul european, vezi
Copoianu 2000; Belu 1992, p. 58-63; Teodor 1995, p. 58-64; Lăzărescu 1986, p. 10-15.
Pentru ediţia în limba română a operei istorice a lui Olahus, vezi Olahus 2002. Textul folosit
la acestă ediţie a fost cel publicat de Adamus Franciscus Kollar, în 1763 (Nicolai Olahi,
Hungariae liber I. Origines Scytharum et Chorographica descriptio Regni Hungariae. Nicolai Olahi,
Hungariae liber II. Atila sive de initiis Atilani per Pannonias Imperii et tribus bello ab eadem gestis,
Vindobonnae, MDCCLXIII) (vezi şi Olahus 1936).
13 Vezi Tătar 2009, p. 45-53.
14 Tătar 2010, p. 307-320.
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următoarele: „Se spune că saşii provin dintr-o colonie de saxoni din
Germania, adusă aici de Carol cel Mare; asemănarea limbilor celor două
popoare dovedeşte că acesta este adevărul”15.
Una dintre cele mai ample descrieri a originii şi aşezării saşilor în
Ardeal îi aparţine lui Anton Verancsics16. Iată ce spune Verancsics:
„Naţiunea săsească, ce se trage, fără îndoială, din popoarele saxone din
Germania, foarte puternice odinioară în război pe vremea împăraţilor
romani Otto şi apoi Carol cel Mare, regele francilor, părăsindu-şi patria, s-a
strămutat în această ţară – căci noi vedem fie din cronicile maghiare, fie din
povestirea bătrânilor din acest neam, care au primit ca din mâna strămoşilor
lor amintirea acestui fapt şi au păstrat-o până în vremea noastră, că în timpul
regelui Géza şi apoi a Sfântului Ştefan felurite neamuri, ca boemi, poloni,
greci, armeni, pecenegi, saxoni, thuringi, renani, cumani, latini şi mulţi alţii,
au venit în Ungaria şi, trăind acolo mult timp cu ungurii în bună înţelegere,
au fost uşor primiţi de ei şi în legături de căsătorie şi în obştea nobililor”17.

SAXONES, dicuntur Saxonum Germaniae esse coloniae, per Carolum Magnum eo traductae: quod
verum esse arguit, linguae utriusque populi consonantia (Olahus 2002, p. 95).
16 Anton Verancsics (Verantio/Verantius, cum apare în unele scrieri) (1504-1573), originar
din oraşul Šibenik (Sebenico), din Dalmaţia, provenea, prin mama sa, dintr-o familie de
seamă din Traù. Studiile înalte le-a făcut la Universitatea din Padova. Ascensiunea sa se
datora unchiului său, Ioan Statilius, prepozit de Buda şi Veszprém, secretar al regelui Ioan I
şi episcop al Transilvaniei. Numit prepozit al capitlului din Alba Iulia, Verancsics a
îndeplinit misiuni diplomatice la Sigismund I al Poloniei, la dogele Veneţiei, la papa
Clement VII şi papa Paul II, la Francisc I al Franţei, la Henric VIII al Angliei şi la
Ferdinand I de Habsburg, „regele romanilor”. În anul 1549 părăseşte Transilvania,
retrăgându-se în localitatea natală, Sebenico, în Dalmaţia. Curând după aceea, Verancsics
intră în slujba lui Ferdinand I de Habsburg, care îl numeşte consilier şi episcop de Pécs
(1553). În anul 1553, episcopul îşi începe misiunea diplomatică la Poarta Otomană, care
durează până în 1556, când soseşte noul ambasador al Habsburgilor, Busbeq. Verancsics se
întoarce în Ungaria în 1557, fiind numit episcop de Eger. În anul 1567 este trimis din nou
la Poarta Otomană de către împăratul Maximilian II, reuşind semnarea păcii habsburgootomane din 1568. Pentru serviciile sale, Verancsics a fost numit arhiepiscop de Esztergom
(1569) şi palatin al Ungariei (1570). În anul 1573 a fost numit cardinal, demnitatea venind o
dată cu încetarea sa din viaţă. Lucrarea sa cea mai importantă cu referire la Transilvania este
cunoscută sub numele De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae (Antonius Vrancius
Sibenicensis Dalmata, Expeditionis Solymani in Moldaviam et Transsylvaniam libri duo. De situ
Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae liber ternis, edidit Colomnnus Eperjessy, MCMXLIV)
Pentru detalii, vezi Antal Verancsics, Összes munkái [Opere complete], vol. I, Töténelmi
dolgozatok deák nyelven 1490-1551 [Scrieri istorice în limba latină. 1490-1551], vol. II, Töténelmi
dolgozatok magyar nyelven 1504-1556 [Scrieri istorice în limba maghiară. 1504-1556], în
Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek, Második osztály: Irók
[Monumente istorice maghiare, clasa a doua: scriitori], vol. II, Pest, 1857.
17 Călători străini 1968, p. 414.
15
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Din Pannonia, regele maghiar din acea vreme, înduioşat de pribegia
acestor saxoni şi dorind să populeze zona intracarpatică, pustiită de
incursiunile duşmanilor, „le-a dat în Transilvania, spre a locui ca şi în ascuns,
locuri mai puţin întinse, mai sălbatice şi mai abrupte şi a hotărât ca ei să fie
coloni […]”, conchide Verancsics18.
Relatările italienilor despre saşii ardeleni sunt mai aproape de modelul
cărturarilor maghiari cu privire la originea şi colonizarea lor în Transilvania.
Un prim caz este cel al lui Francesco Massaro19, contemporan cu
Brodarics şi Olahus, prezent la curtea regelui Ungariei în perioada în care şi
cei doi activau intens în interesul regalităţii maghiare. Pentru Massaro, ca de
altfel pentru mulţi alţi cărturari, elementul de identificare a originii
germanice a saşilor ardeleni îl reprezenta graiul acestora. Acest aspect îl
determină să afirme fără echivoc: „Aşadar, aceşti locuitori ai Transilvaniei,
care sunt numiţi daci de către greci şi romani, vorbesc nemţeşte (spienza
grossa) şi oraşul lor de frunte se numeşte Sibiu (Sibinia)”20.
În deceniul al patrulea al secolului al XVI-lea, italianul care a făcut
consemnări scrise despre saşii ardeleni, în termeni extrem de elogioşi, luând
contact direct cu lumea acestora, a fost Francesco della Valle21. Şi în acest
caz, elementul principal de „legătură” cu originea germanică a saşilor este
limba vorbită, la care adaugă şi felul acestora de a se îmbrăca. Sosit la Braşov
din Valahia, della Valle consemnează: „Limba locuitorilor de aici se
deosebeşte prea puţin de limba germană şi ei se îmbracă după obiceiul
vechilor germani”22.
Giovan Andrea Gromo23 face parte dintre străinii care au făcut
însemnări despre saşi în urma unei şederi mai îndelungate în Transilvania.
Ibidem.
Francesco Masaro a fost secretarul oratorului Veneţiei la Buda, Lorenzo Ovio, până în
octombrie 1523. De la Masaro avem o scrisoare din 1 mai 1520, către Zuan Batista
Ramusio, secretarul dogelui Veneţiei, în care relatează unele aspecte din călătoria sa în
Transilvania din 1519, precum şi o scrisoare-raport din 5 octombrie 1523. (Ibidem, p. 167).
20 Ibidem.
21 Francesco della Valle (?-după 1545) era padovan la origine. Prin unchiul său, Giovanni
Odo, medicul dogelui Andrea Gritti, della Valle intră în serviciul fiului dogelui, Aloisio, la
Istanbul, în anul 1531. În această calitate, della Valle îl însoţeşte pe Gritti în Ungaria (1532),
dar şi în a doua călătorie a acestuia spre regatul maghiar, sfârşită tragic la Mediaş, în 1534.
Întors la Veneţia în 1535, Francesco della Valle îşi redactează „relaţia” cu privire la
călătoriile sale în slujba lui Aloisio Gritti. După o copie din secolul al XVII-lea, manuscrisul
lui della Valle a fost publicat în Magyar Tőrténelmi Tár, III, 1857, de către I. Nagy. (Ibidem, p.
317-319).
22 Ibidem, p. 324.
23 Giovan Andrea Gromo (1518-după 1567), italian, născut la Bergamo. În 1538 avea
gradul de căpitan, slujind la diverşi principi europeni. Ajunge la curtea principelui
18
19
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Prezent la curtea princiară de la Alba Iulia, Gromo a avut prilejul să-i
cunoască mult mai bine pe saşi, dar mai ales să afle opiniile cercurilor
cărturăreşti de aici cu privire la originea acestora. Iată ce scrie italianul:
„A doua naţiune şi grupare este cea săsească, imigrată demult din Germania,
care s-a aşezat în număr mai mare şi în locuri mai multe (după cum am aflat)
în timpul regelui Ştefan. Această seminţie păstrează până în ziua de astăzi în
întregime obiceiurile, limba şi îmbrăcămintea germană”24.

Aceeaşi teorie o întâlnim şi la Ferante Capeci25:
„Al treilea fel de locuitori [ai Transilvaniei - n.a.] sunt germanii saxoni, veniţi
pe vremea lui Carol cel Mare; aceştia păstrează limba săsească, deşi foarte
stricată; mai vorbesc şi ungureşte”26.

Cărturari din spaţiile culturale mai îndepărtate exprimă opinii
asemănătore cu cele ale celor mai înainte amintiţi. Este cazul unui francez,
Pierre Lescalopier27, prezent şi el în Transilvania, la curtea princiară a

Transilvaniei, Ioan Sigismund Szapolyai, la 1 mai 1564, rămânând aici 11 luni. La curtea
princiară din Alba Iulia erau mulţi slujitori de origine italiană, căci mama principelui,
Isabella – fiica regelui Poloniei şi a Bonei Sforza –, manifestase predilecţie pentru curtenii
italieni. Gromo a fost la Alba Iulia căpitanul pedestraşilor gărzii principelui, îndeplinind şi
misiuni de informare pentru stăpânii săi din Italia. În această dublă calitate, Gromo
realizează o primă descriere a Transilvaniei în anul 1564, adresată unui prelat italian, în
realitate chiar Scaunului papal. O a doua descriere a Transilvaniei, mai amplă, redactată prin
1566-1567, a fost destinată lui Cosimo de Medici, duce de Florenţa şi Siena, indirect chiar
împăratului Maximilian II, înrudit cu ducele Cosimo. Prima scrisoare a lui Gromo a fost
publicată de Andrei Veress în Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, vol. I, Bucureşti, 1929, p. 250-258. Textul celei de a doua scrisori a fost publicat,
cu un studiu introductiv şi note critice, de Aurel Decei în Apulum, II, 1943-1945, p. 140214.
24 Călători străini 1970, p. 335.
25 Ferante Capeci (1549-1587), iezuit, prezent la Cluj, ca rector al Colegiul iezuit, din
însărcinarea lui Ştefan Báthory, era sicilian de origine, cu studii universitare de filosofie şi
teologie. A trăit în Transilvania doi ani şi şapte luni. Scrisorile sale au fost publicate de
Andrei Veress în Epistolae et Acta Jesuitarum Transylvaniae temporibus principum Báthory (15711613), II, Budapest, 1911, p. 33-39 (vezi Călători străini 1971, p. 91-94).
26 Ibidem, p. 99.
27 Pierre Lescalopier (după 1550-după 1597), parizian, provenea dintr-o familie de
magistraţi ai Parlamentului francez. A studiat la Padova. La 1 februarie a plecat din Paris
spre Istanbul, într-o călătorie de cunoaştere. Ajuns în capitala otomană, Lescalopier este
sfătuit de către ambasadorul François de Noailles să meargă în Transilvania, pentru a se
implica într-un plan, destul de ciudat, al reginei Caterina de Medici, vizând o posibilă
căsătorie între principele Ştefan Báthory şi o domnişoară de onoare a reginei. În acest
context, ajunge francezul la curtea princiară din Transilvania, venind prin Ţara
Românească, împreună cu solii ardeleni ce se întorceau din misiune de la Poarta Otomană.
Textul integral al jurnalului de călătorie al lui Lescalopier a fost publicat de Paul
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Báthoreştilor. Iată ce consemnează acesta cu privire la saşi, în momentul în
care sosise la Braşov:
„Este primul oraş din Transilvania. Credeam că sosisem la Mantova, atât
este de frumos oraşul, cu case pe dinafară toate vopsite în ulei, cu biserici
frumoase, ziduri bune, pardoseală frumoasă, populaţie civilizată şi
îndatoritoare”28.

Dinspre cercurile intelectuale germanice, opiniile cu impactul cel mai
puternic asupra mediilor umaniste şi politice ale vremii aparţin lui Georg
Reicherstorffer29 şi Sebastian Münster30, ambii preocupaţi să evidenţieze
obârşia şi specificul saşilor în raport cu naţia germană de origine. Elementul
identitar specific saşilor îl reprezintă limba – „graiul săsesc”, cum îl numesc
ei. Iată ce scrie Reicherstorffer:
„Mai întâi acest neam al saşilor, adus în acest loc <după cum> spun ei din
Germania […], se foloseşte de limba săsească. Iar graiul săsesc se apropie
mai mult de limba germană comună a celor din Colonia, decât de celelalte
limbi, şi nu e aşa uşor de înţeles de şvabi şi de elveţieni ca cele mai multe

Cernovodeanu sub titlul Călătoria lui Pierre Lescalopier în Ţara Românească şi Transilvania la
1574, în Studii şi materiale de istorie medie, IV, 1960, p. 434-463.
28 Călători străini 1970, p. 430.
29 Georg Reicherstorffer (cca. 1495-după 1554), sas din regiunea Sibiului, era secretar al
reginei Maria a Ungariei în preajma bătăliei de la Mohács. În anul 1526, Reicherstorffer
devine secretar regal şi consilier al regelui Ferdinand I de Habsburg. În slujba monarhului
vienez, Reicherstorffer îndeplineşte mai multe misiuni diplomatice, mai ales în Moldova
(1527, 1535) şi Transilvania (1527-1528). Lucrările sale fundamentale sunt: Chorographia
Moldaviae, realizată în 1541, şi Chorographia Transylvaniae (Chorographia Transylvaniae a fost
tipărită la Viena în 1550 sub titlul Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellate
aliarumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio. Georgio Reicherstorffer Transylvano
autore. Lucrarea cuprinde şi Chorographia Moldaviae. Ambele lucrări ale lui Reicherstorffer, în
Scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini, ed. Johannes Georgius Schwandtner, vol. I,
Viena, 1746. Chorographia Moldaviae a fost publicată şi de Papiu Ilarian în Tesauru de
Monumente Istorice, vol. III, Bucureşti, 1864, p. 125-144). Lucrările sale au fost intens folosite
în epocă de către diverşi autori, inclusiv de Sebastian Münster, fiind retipărite de mai multe
ori, începând cu anul 1595. Cu privire la locul lui G. Reicherstorffer în istoriografia săsească
din Ardealul secolului al XVI-lea, vezi: Szegedi 2006, p. 115-116; Sienerth 1989, p. 158-162.
30 Sebastian Münster (1488-1552) era german, născut la Ingelheim, cu studii universitare la
Heidelberg şi Tübingen. Călugăr franciscan, Münster a fost profesor la Heidelberg (1524),
apoi la Basel (1527), ca unul dintre specialiştii importanţi în teologie şi ebraică. Lucrarea sa
de căpetenie, considerată o compilaţie, a fost Cosmographia (1544). Între lucrările folosite la
întocmirea „Cosmografiei”, Münster s-a bazat şi pe Cosmographia braşoveanului Johannes
Honterus (Armbruster 1980, p. 48). În anul 1544, lucrarea umanistului german apare
tipărită în latină şi germană. În anii următori, ea a fost tipărită în mod repetat în germană
(1545, 1546, 1548, 1550, de exemplu), în franceză şi engleză (1552), în italiană (1548)
(Călători străini 1968, p. 501).
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limbi nordice în Germania. Transilvănenii (saşii - n.n.) aşadar, întocmai ca
toate celelalte naţiuni germanice, îşi au dialectul lor osebit”31.

În opinia umanistului german Sebastian Münster „Saşii (Teutones), bărbaţi
viteji trimişi acolo [în vechea Dacie - n.a.] din Saxonia de către Carol cel
Mare, sunt numiţi în graiul părintesc Siebenburgenses, după cele şapte oraşe în
care locuiesc […]”32.
Dinspre cultura saşilor din Transilvania, secolul al XVI-lea, a fost
foarte productiv pe linia constructului identitar. Ca şi în alte spaţii culturale,
cel maghiar transilvănean de exemplu, şi în cazul comunităţii săseşti,
istoricii/scrierile istoriografice au avut rolul hotărâtor în reafirmarea
identitară a acestei etnii. Constituirea Universităţii Săseşti (Universitas
Saxorum/Sächsische Nationsuniversität) la sfârşitul secolului al XV-lea, şi, odată
cu ea, încheierea, în aspectele sale fundamentale, a procesului de formare a
comunităţii săseşti ca entitate politică şi juridică33, a dat un nou impuls
istoriografiei săseşti34. Interesul pentru trecut, inclusiv pentru propriul
trecut, era răspunsul istoriografiei săseşti faţă de „criza transilvană” a
secolului al XVI-lea, mai ales după 1526, o criză politică,
religioasă/confesională şi identitară deopotrivă. Din punct de vedere tematic
şi al genurilor35, preocupările au vizat: domeniul dreptului (receptarea
dreptului roman, evaluarea şi reconstituirea tradiţiei juridice săseşti,
codificarea juridică şi, pornind de aici, susţinerea revendicărilor politice ale
comunităţii săseşti); culegerea izvoarelor şi redactarea unor culegeri de

Ibidem, p. 208.
Ibidem, p. 503.
33 Tontsch 2001, p. 54-63; Müller 1928, p. 227-424. Constituirea Universităţii Săseşti a fost
urmată de adoptarea unui cod juridic, în măsură să consfinţească statutul autonom al
comunităţii săseşti în cadrul statului transilvănean. În anul 1560, Thomas Bomel, consilier
principal în Sibiu şi apoi preot în Slimnic, a primit din partea Universităţii Săseşti
însărcinarea de a rezuma toate normele de drept scris şi cutumiar aflate în circulaţie pe
cuprinsul teritoriului universităţii. După o muncă deosebită, Bomel a reuşit să alcătuiască
Statuta jurium municipalium civitas Cibiniensis, reliquarumque Civitatum et universorum Saxonum
Transilvanicorum („Statutele drepturilor municipale ale saşilor”, pe scurt). Matthias Fronius,
senator din Braşov, a revizuit textul lui Bomel şi, inspirându-se din lucrările lui Honterus,
din dreptul roman şi cutumele săseşti, a elaborat Statuta jurium municipalium Saxonum in
Transilvania, în anul 1570. Între anii 1570 şi 1582, opera lui Fronius a fost îmbunătăţită prin
intervenţia consilierilor braşoveni Lukas şi Petrus Hirscher şi a comitelui sibian Albert
Huet. Textul definitiv, în latină, dar şi cu traducerea germană, a apărut în anul 1583 şi a fost
înmânat de către o delegaţie regelui Ştefan Báthory. La 18 februarie 1583, regele a aprobat
şi a promulgat Statutele saşilor transilvăneni (vezi Hanga, Tontsch 1997, p. 149-261;
Sutschek 1997).
34 Vezi Szegedi 2006, p. 102 passim.
35 O analiză detaliată a problemei, la Edit Szegedi (Ibidem, p. 104-147).
31
32
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documente (Christian Pomarius36, Georg Seraphin37, de exemplu); literatura
epică (Johann Lebel38 şi Christian Schesäus39 sunt cei mai reprezentativi);
cartografierea geografică şi istorică a spaţiului, îndeosebi a celui
maghiar/transilvănean (cazul cel mai elocvent îl reprezintă Georg
Reicherstorffer, după deschiderea realizată de Honterus cu Rudimenta
Cosmogtaphiae libri duo, apărută pentru prima oară la Cracovia în anul 1530);
memorialistica (însemnările pe calendare40, de exemplu), încheind cu
cronistica (Lucas Grüngrass, cu Scheda memorialis anno 1528 scripta cippoque sine
primaculo turris in foro Coronensis imposita, Hieronimus Ostermayer41, Thomas
Bomel42, Kaspar Helth/Gáspár Heltai43).
Christian Pomarius (1500-1556) a fost notar la Bistriţa, Sibiu şi Braşov, iar apoi preot la
Lechinţa. În anul 1546 a organizat, sub autoritatea primarului Sibiului, Petrus Haller, arhiva
naţiunii săseşti, prilej cu care a întocmit Regestum literarum in cellas ordinatarum – primul
inventar arhivistic cunoscut. S-a aflat în corespondenţă, printre alţii, cu Anton Verancsics
(Binder 1969, p. 171-175).
37 Georg Seraphin a lucrat la Bistriţa, realizând, în 1559, un registru al documentelor arhivei
oraşului. În prefaţa Regestum-ului său, Seraphin are o interesantă pledoarie pentru
importanţa documentelor şi a arhivelor.
38 Johann Lebel (cca. 1490-1566), autor al lucrărilor istorice Memorabilia Transsylvaniae şi
Volumen scriptorum in emolumentum Capituli Bistricensis, ambele pierdute, şi a „cântecului
istoric” De oppido Thalmus, scris într-o primă redactare în anul 1542, când Lebel era preot în
Tălmaciu, iar într-o altă redactare, în 1559. Lucrarea a fost tipărită abia în anul 1779 de către
Johann Seivert (Ioannes Lebelius. De oppido Thalmus. Carmen historicum, edit. Ioannes Sievert,
Cibinii, 1779) (vezi Armbruster 1993, p. 95-96; Armbruster 1980, p. 51-52).
39 Christian Schesäus (cca. 1535-1585), autor al epopeii Ruinele Panonice (Ruinae Pannonicae
libri quator. Historia de bello Pannonico Solymanni Imperatoris Turcorum ultimo, Wittebergae, 1571),
în care relatează evenimentele începând de la moartea regelui Ungariei Ioan I (1540) până la
moartea primului principe al Transilvaniei, Ioan Sigismund (15719, şi Historia repurgatae
doctrinae coelestis in Transsilvania et Hungaria, o oraţie expusă la sinodul din 1580, în fapt, o
adevărată lucrare de istorie ecleziastică (în Urkundenbuch zur Geschichte der Ev. Kirche A. B. in
Siebenbürgen, ed. G. D. Teutsch, II, Hermannstadt, 1883).
40 Cel mai reprezentativ caz îl reprezintă Calendarium historicum al lui Paul Eber, care a
cunoscut, pentru popularitatea de care s-a bucurat, ediţii între 1550-1569 (vezi Feneşan,
Gündisch 1979, p. 79-97).
41 Hieronymus Ostermayer (?-1561), organist în Braşov, originar din Bavaria, a scris
lucrarea Chronik (1520-1561), un fel de istorie a Braşovului acelor ani, cu informaţii despre
Ungaria, Valahia şi Moldova, ţări pe care le-a cunoscut în mod direct (Armbruster 1980, p.
49-50). Textul cronicii sale, continuat de un anonim până în anul 1570, s-a păstrat doar în
copie în manuscrisul Jurnalului lui Andreas Hegyes (1578-1627), sub titlul Historien vom 1520.
Jahr bis Anno 1570 (în Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, IV, Kronstadt, 1903, p. 496522) (vezi Szegedi 2006, p. 131-134).
42 Thomas Bomel (?-1585/92) este autorul lucrării Chronologia Rerum Ungaricarum, a primo
Unnorum in Pannonia adventu, ad millesimum quingentesimum Sextum a Nato Christo, per...
Coronensem collecta et inclito Senatui Coronensis dicata, apărută la Braşov în anul 1556. Lucrarea
cuprinde evenimentele dintre anii 366 (aşezarea hunilor în Pannonia) şi 1553/54. Relatând
36
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Pe linia afirmării identităţii săseşti din Transilvania, două „voci” ies în
evidenţă spre sfârşitul secolului al XVI-lea, cea a lui Kaspar Helth/Gáspár
Heltai şi cea a lui Albert Huet.
În cazul celui dintâi, identitatea saşilor nu e o chestiune legată de
originea acestora şi nici una de autohtonitate, ci una ce ţine de lege şi drept,
adică de privilegii şi libertăţi. Vorbind despre originea neamurilor din
Transilvania, în cel mai frumos capitol al Chronicii, intitulat „Despre mărirea
şi fericirea Ardealului”, Helth/Heltai afirmă că saşii sunt un popor din Asia,
aşezat de Carol cel Mare în Transilvania, fapt repetat de regele Béla IV, după
invazia mongolă. Despre actul colonizator al regelui Béla IV, Helth/Heltai
afirmă:
„[…] dădu şi saşilor pământ mult în Ungaria, dar mai ales în Ardeal, şi le
dădu privilegii şi libertăţi şi îi încorporă celorlalţi saşi, care locuiseră de
dinainte în Ungaria, dar mai ales în Ardeal, şi stăpâniră oraşele, şi i-a făcut
membrii ţării, pentru ca popoarele sale să fie asemeni ungurilor adevăraţi.
Aceasta se poate vedea din frumoasele lor privilegii şi scrisori, pe care le-a
dat lor. Astfel le-a răsplătit regele Béla munca şi credinţa. Şi în moştenirea sa
stau şi trăiesc până astăzi”44.

Alături de aceste privilegii şi libertăţi, care, în spusele cronicarului, sunt
expresia unei meritocraţii şi nu a unei origini ilustre, urbanitatea şi nevoia de
despre regele Ungariei Géza II, Bomel aminteşte de aşezarea saşilor în Transilvania
(Saxones, in Ungariam evocati in Transylvania ad montana loca, quae nunc quoque nunc inhabitant,
consederunt), ceea ce dovedeşte existenţa teoriei colonizării în rândul elitei săseşti a vremii.
Bomel, ca şi alţi cărturari saşi de la mijlocul secolului al XVI-lea, rămâne fidel ideii de
Hungarus, chiar atunci când vorbeşte de Transilvania, ceea ce denotă faptul că încă nu se
formase, nici măcar la nivelul elitei săseşti, o conştiinţă politică ardeleană (Ibidem, p. 136137). Cu toate acestea, Chronologia sa rămâne un document important pentru identitatea
săsească la mijlocul secolului al XVI-lea (Armbruster 1980, p. 43).
43 Kaspar Helth/Gáspár Heltai (1510/1515-1574), sas prin origine şi conştiinţă, preot la
Cluj din anul 1544 şi tipograf renumit, este autorul lucrării în limba maghiară Chronica az
magyaroknac dolgairol; mint jöttek ki a nagy Scythiabol Pannoniabban, es mint foglaltac magoknac
orszagot; es mint birtac aszt hertzegrol hertzegre, es kiralyrol kiralyra, nagy sok tusakodassal es szantalan
soc viadallyckal [Cronica despre faptele ungurilor, cum au venit din Sciţia cea mare în
Panonia şi cum şi-au ocupat ţara şi cum au posedat-o din prinţ în prinţ şi din rege în rege,
cu mari încăierări şi nenumărate lupte], tipărită la Cluj, după moartea sa, în 1574 (cu un
studiu introductiv de Péter Kulcsár, în Bibliotheca Hungarica Antiqua, VIII, Budapest, 1973).
Aceasta prezintă evenimentele istorice de la huni până la bătălia de la Mohács (1526).
Chronica lui Helth/Heltai se bazează pe lucrarea lui Bonfini Rerum Ungaricarum decades, în
care intervine, introducând propria interpretare, dar şi datele altor autori (Sambucus, Ştefan
Brodarics ş.a.), eliminând unele aprecieri (mai ales cele considerate jignitoare la adresa
saşilor), reorganizând chiar textul iniţial al lui Bonfini. Chronica maghiară a lui Helth/Heltai
poate fi apreciată „o lucrare scrisă din perspectivă regională şi săsească” (Szegedi 2006, p.
143).
44 Apud Ibidem, p. 144-145.
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ordine (în sensul de mai veche ordine socială stabilită şi de necesitatea apărării
acesteia printr-o bună guvernare) sunt alte repere identitare ale saşilor45.
În cazul celui de-al doilea, avem în vedere Cuvântarea acestuia din 10
iunie 1591, în faţa Dietei de la Alba Iulia46, un adevărat program identitar al
saşilor ardeleni pentru mai mult de un secol. Contribuţia sa cea mai
importantă pe linia reafirmării identităţii saşilor se referă la susţinerea teoriei
originii daco-getice a saşilor, o teorie mai veche, elaborată de Melanchton
şi Peucer, dar fără rezonanţă până atunci, nici măcar în mediile elitiste săseşti
din Ardeal. Teza acesta venea ca un răspuns ferm al saşilor la atacurile
nobilimii ardelene, pentru care saşii ar fi străini şi venetici („Hospites, advenae
et peregrini”), atac menit a schimba ordinea constituţională a regimului de
stări din principatul transilvan. Pentru Huet, ca şi în cazul lui Helth/Heltai,
argumentul istoric al originii venea doar să susţină, nu să înlocuiască,
argumentul juridic, fundamental şi decisiv pentru identitatea saşilor ardeleni.
Reinterpretând, în sens juridic, termenul de „oaspete” (hospes), în sensul
colonistului invitat de rege şi înzestrat cu privilegii în schimbul unor
obligaţii, Huet reafirmă statutul saşilor de cetăţeni şi idigeni ai ţării47.
Noua teorie cu privire la originea geto-daco-gotică a saşilor ardeleni,
preluată din cercurile umaniste germane, care-i „aşeza” pe aceştia între
naţiunile nobile ale Europei, reprezintă schimbarea fundamentală în ceea ce
priveşte problema originii şi aşezării saşilor în Transilvania. Această teorie va
cunoaşte o înflorire spectaculoasă în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
în scrierile saşilor din Transilvania48.
The Saxons Draw their Origin from Saxony.

On the Name and Origin of Transylvanian Saxons in 16th-Century Writings
(Abstract)
Round the middle of the 15th century, Italian humanist Piccolomini wrote in his
Cosmographia: “The Saxons (Teutones) draw their origin from Saxony”. Several decades later,
Ibidem, p. 145-146.
Albert Huet (1537-1607) era comitele saşilor în 1591. Cuvântarea sa în faţa Dietei (Oratio
de origine et merites Saxonum) a fost tradusă în limba germană de Matthias Miles
(Siebenbürgischer Würg-Engel/oder Chronicalischer Anhang des 15. Seculi nach Christi Geburth/aller
theils in Siebenbürgen/theils Ungarn/und sonst Siebenbürgen angränzenden Ländern fürgelauffener
Geschichten, Hermannstdt, 1670, p. 152-163). Texul original, latin, a fost tipărit de Johann
Seivert în Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften, Pressburg (Bratislava),
1785, p. 190-204.
47 O analiză mai amplă a Cuvântării lui Huet, la Szegedi 2006, p. 104-108.
48 Vezi Armbruster 1993, p. 194 passim.
45
46
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Bonfini, another Italian humanist at the royal court in Buda similarly wrote: Teutones e
Saxonia originem habent, viri fortes et bello exercitati, a septem civitatibus quas inhabitus Siebenburgenses
patrio sermone appelati. Although neither of the two had come in direct contact with the
reality of the Saxon communities in Transylvania, their views were nevertheless similar.
This suggests that they both had access to the same sources of information: the medieval
Hungarian chronicles, in our opinion.
16th-century accounts on the origin of the Saxons are essentially similar to the theses
set forth in the century before. In a Europe where the preoccupation for redefining the socalled “ideology of identity” pervaded the cultural and political environments, it was only
natural for the issue of ethic origin, in general, and of the Transylvanian Saxon community,
in particular, to constitute a focus of attention in foreign travellers' accounts about
Transylvania. In the writings originating in the Hungarian cultural and political
environment or pertaining to people who by the nature of their professions had
connections to it, the thesis about the German/Saxon origin and the thesis about
Saxons' colonisation in Transylvania under royal Hungarian rule are strongly
supported. The fundamental clues as to the the Germanic origin of the Transylvanian
Saxons are their tongue, traditional clothing and civility, which are highly similar to those of
the German. Written accounts coming from the German space are more nuanced. The
Saxons are of German origin indeed, but they gradually developed their own, characteristic
language, have their own land, their own freedoms and their own name: Siebenburgenses.
At the end of the 16th century, the cultural and political elite of the Transylvanian
Saxons supported ever more clearly a new theory about the origin and settlement of the
Saxons in Transylvania: the thesis about the Geto-Dacian origin and the thesis about
the Saxon presence predating the Hungarian one. This new Saxon ideology of identity
will constitute the main preoccupation of 17th century Saxon historiography.
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PROTECŢIA SPIRITUALĂ A CĂRŢII VECHI DIN ŢARA
HAŢEGULUI (SECOLELE XVIII-XIX)
Anca-Daniela HUŢ
Cărţile româneşti vechi, mai ales cele cu conţinut religios, reprezintă o
componentă de bază a istoriei culturii şi a spiritualităţii vremurilor trecute.
Prin grija şi efortul preoţilor, a enoriaşilor, au ajuns şi în bisericile din Ţara
Haţegului un număr destul de mare de cărţi, valoroase atât prin vechimea
lor, cât şi prin conţinutul textelor, a însemnărilor marginale. Ordonate după
anumite criterii, aceste însemnări reflectă viaţa oamenilor care le-au scris şi
tipărit, dar mai ales a celor care, în decursul timpului, le-au folosit1. Născute
din realitatea trăită, vechile manuscrise şi tipărituri, prin însemnările
proprietarilor lor, se prezintă ca un viu izvor de informaţii, care, prin
semnificaţia mesajului ce-l conţin, specific istoric, este în măsură să
identifice interesul românilor pentru educaţie şi cultură. Prin calităţile de
conţinut şi de formă, care rezultă din împletirea armonioasă a scrierilor de
mână cu cele ale cărţilor tipărite se recompune mediul economic, social şi
cultural al unui timp istoric trecut2.
Tema propusă spre analiză, în lucrarea de faţă, aduce în centrul
atenţiei, din conţinutul variat al însemnărilor de pe filele cărţilor vechi din
Ţara Haţegului, câteva dintre acestea, anume cele referitoare la blestem, ca şi
mijloc „de apărare” a valorilor livreşti. Segment special în cercetarea
însemnărilor, cunoaşterea blestemului, în contextul carte-societate, se
dovedeşte necesar pentru că el aruncă o lumină revelatoare asupra spiritului
de religiozitate şi mentalitate de care a fost pătrunsă comunitatea haţegană
în secolele XVIII-XIX. Şi numai trecând prin conştiinţa individuală şi
colectivă se poate ajunge de la o realitate obiectivă la faptele umane, care
reprezintă substanţa istoriei3. De altfel, acest gen de însemnare, ce a protejat
simbolic o carte şi i-a amplificat puterea rituală, este, totodată, şi o adevărată
mărturie pentru înalta preţuire pe care haţeganii au acordat-o unor bunuri
rare, pe care, de cele mai multe ori, le-au obţinut cu dificultate.


Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: danianca_hd@yahoo.com.
Dudaş 1999, p. 23.
2 Basarab 1992-1994, p. 361.
3 Constantiniu 1974, p. 99.
1
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Pe scurt, considerăm că analiza de faţă, departe de a fi o cercetare
exhaustivă, este un necesar punct de plecare, ce ne poate permite să
surprindem, plecând de la câteva însemnări publicate deja de către alţi
autori, cu diferite ocazii, mentalul colectiv specific secolelor XVIII-XIX, cât
şi atitudinea unor oameni, locuitori ai Ţării Haţegului, faţă de ceea ce s-a
întâmplat în perimetrul unui sat şi în jurul acestuia.
Înainte de a trece mai departe este necesar să amintim că în
mentalitatea românească a secolelor XVIII-XIX, blestemul nu a constituit o
noutate. Ca unică modalitate de apărare a cărţii, blestemul, reprezentând un
model cultural, a putut fi surprins în decursul istoriei în multe şi variate
forme. Folosit ca o armă de ameninţare pentru cei răi şi ca o sugestie
moralizatoare pentru cei credincioşi, blestemul a avut acelaşi rost, să
impresioneze. Pentru perioada secolelor XVIII-XIX, blestemul a cunoscut
însă transformări în ceea ce priveşte formulările sale. Când cartea a încetat
să mai fie o raritate, blestemul a ajuns să fie folosit de orice creştin. Excesul
folosirii blestemului a făcut ca el să-şi piardă oarecum din importanţă şi să
funcţioneze mai mult în virtutea obişnuinţei. Cu toate astea, chiar dacă şi-a
pierdut o parte din motivaţia originară şi a devenit mai mult un mijloc de
magie lexicală, acest gen de protecţie a cărţii a continuat şi în secolele
XVIII-XIX să se adreseze unor comunităţi cu un profund sentiment
religios, pentru care blestemul echivala cu o pedeapsă cumplită. Căci, simpla
menţiune a blestemului venea în apărarea cărţii „ca şi cum forţa divină însăşi
ar fi fost pusă de strajă”4.
Desigur, protecţia spirituală a cărţii prin blestem nu poate fi dezlipită
de contextul în care a fost plasată cartea, fiind strâns legată de valoarea
socială, economică şi moral-religioasă a acesteia5. Încă din cele mai
îndepărtate timpuri, viaţa în mediul rural românesc a fost concentrată în
jurul Bisericii şi a preotului. Ca promotoare a mesajului biblic, Biserica a
agregat, din punct de vedere confesional şi cultural, comunitatea cu ajutorul
cărţii privită ca o modalitate de cunoaştere a adevărului credinţei. Având de
obicei un conţinut religios, cartea a avut, pentru o bună perioadă de timp,
Biserica drept cadru de păstrare şi manifestare, centrul spiritual al satului6.
Biserica şi comunitatea, satul, s-au aflat, atât din punct de vedere
confesional, cât şi din punct de vedere laic, într-un anumit sistem de
subordonare şi, totodată, de comunicare. Concentrând viaţa liturgică şi

Bacâru 1968, p. 280.
Rişcuţa 2001, p. 229.
6 Radosav 1995, p. 141-162.
4
5
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cultul colectiv, Biserica, prin rolul pe care l-a avut, a fost un adevărat simbol
al vieţii şi sensibilităţii colective7.
Admiţând investirea sacră a cărţii, înţelegem de ce era nevoie ca acolo
unde se afla un preot şi o Biserică, să fie şi o carte, ea fiind absolut necesară
în oficierea liturghiei. Exemplificăm cu un Apostol de Blaj, de la 1814, aflat în
satul Măceu, în care însemnarea de mână spune că:
„Această Sfântă carte s-au câştigat prin osteneala şi facerea de bine a
preotului Nicolae şi paroh […] gr. cat. şi a cantorului Manasie Popa şi Ioan
Pop pe sama sfintei beserici gr. cat. Unite din Măceu, în al 24-lea an al
veacului al 19-lea în luna noiembrie, adică la 1824 spre mărirea lu Dumnezeu
[…]” (Apostol, Blaj, 1814 - Măceu)8.

Minei-ul din Neamţ, 1831, ajuns în Haţeg, este cumpărat de
protopopul ortodox Ioan Maximilian pentru aceleaşi coordonate spirituale:
„[…] şi care veţi citi şi cânta într-aceste cărţi rugaţi-vă şi pentru mine
păcătosul […]” (Minei, Neamţ, 1831 - Haţeg)9.
Când cartea lipsea dintr-o Biserică, atunci devenea o problemă nu
doar pentru preot, ci pentru întreaga comunitate, întrucât nu doar
exponenţii mesajului biblic beneficiau de pe urma cărţii, ci şi credincioşii.
Chiar dacă majoritatea credincioşilor nu erau cunoscători de carte, preotul,
ca păstor sufletesc al acestora - ce se evidenţia printr-o condiţie culturală
diferită de cea a membrilor comunităţii -, era dator să le citească şi să le facă
cunoscut conţinutul cărţilor sfinte. Cititor activ şi păstrător al cărţilor
bisericeşti, preotul, făcând parte din categoria slujbaşilor aleşi, avea, în
consecinţă, capacitatea de a folosi efectiv o carte, adică de a o citi, dar şi de a
interpreta pentru ascultători, cititori pasivi. Având în grijă cărţile necesare
săvârşirii serviciului divin, era de aşteptat ca adnotările legate de viaţa
socială, culturală şi economică a comunităţii să fie făcute de către preot10.
Tot ce era considerat memorabil îşi găsea, în acest fel, drumul spre
generaţiile viitoare, prin scris. Scrisul era, deci, înţeles ca o modalitate de a
asigura veşnicia. Obiectul care făcea posibil transferul şi dialogul cu viitorul
fiind cartea11.
Intrată în mentalul colectiv prin intermediul Bisericii, utilizarea cărţii,
la modul general, a fost investită cu un sens moral subordonat valorilor
creştine, care au fost, în mod special, mântuirea şi iertarea păcatelor12.
Radosav 1997, p. 196, 198-199.
Basarab 2001, nr. 174, p. 69.
9 Ibidem, nr. 195, p. 72.
10 Bogdan 2010, p. 42; Leu 1993, p. 13-14.
11 Matei 2002, p. 132.
12 Bere 2010, p. 27-28.
7
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Această concepţie, puternic înrădăcinată, nu a fost doar conştientizată de
omul secolelor XVIII-XIX, ci şi consemnată. Ca instrument de cult, cartea a
fost şi în ochii celor care au scris despre ea dumnezeiască, sfântă: „Această
sfântă carte”, „Această sfântă Liturghie”, „Această sfântă şi dumnezeiască
Liturghie”, „Această sfântă Cazanie”, „Această sfântă carte Strastnic”. Astfel
de formulări nu au lipsit din aproape nicio însemnare, fapt ce exprimă
nemijlocit trăirea religioasă instantanee şi autentică.
Respectul pentru carte şi cinstirea ei ca „podoabă” bisericească au
făcut, la fel ca şi în cazul altor obiecte sfinte, să fie oferită drept pomană, ca
un act de veneraţie, de sacrificiu material închinat Divinităţii, o practică
esenţială a creştinismului. Daniile de carte s-au făcut cu legământ. Lăsândule în grija urmaşilor, cei care dăruiau sau cumpărau bisericilor o carte notau,
în majoritatea timpului, fapta lor, pe una din file. Scurta însemnare a
împrejurărilor în care cartea ajungea într-o localitate se încheia de cele mai
multe ori cu un blestem13. Imprecaţiile, însemnate pe filele vechilor
tipărituri, aveau rolul de a proteja cartea de orice act ostil, cât şi de a obţine
certitudinea că ea va rămâne, pentru totdeauna, în biserica în care a fost
destinată să fie de la bun început14. Motivaţia blestemului era astfel
justificată, psihoza lui acţionând asupra tuturor celor care luau contact cu
cartea şi care, prin diverse forme: înstrăinare, distrugere, furt, vânzare, zălog,
încălcau regimul stabilit al acesteia15.
Vorbind aşadar despre carte şi impactul ei asupra societăţii, nu putem
omite o realitate a secolelor XVIII-XIX, anume: înstrăinarea cărţii. Având o
valoare deosebită şi un rol important în societate, cartea manuscrisă şi, apoi,
cea tipărită era adeseori sustrasă din biserici sau din locuinţele proprietarilor.
Chiar însemnările marginale lasă să se întrevadă posibilitatea unei eventuale
înstrăinări. Proprietarii, conştienţi de importanţa în sine a cărţii, cât şi de
insecuritatea ei, fiind cei care fac cunoscut acest lucru16. Asemenea notiţe
găsim, în localitatea Balomir, pe o Evanghelie şi pe un Strastnic de Blaj de la
1817: „[…] şi cine s-ar întâmpla să o fure sau să o găsească […]” (Evanghelie,
Blaj 1817, Balomir)17; „[…] şi cine o ar fura sau o ar găsi […]” (Strastnic, Blaj,
1817, Balomir)18.
De aici, de la teama de a nu fi deposedaţi de cărţile valoroase pe care
le aveau s-a ajuns la un sentiment de nesiguranţă. Pentru a scăpa de acest
Mazilu 2001, p. 286; Turc 1994b, p. 72.
Bălu 2006, p. 65.
15 Turc 1994a, p. 72.
16 Ibidem, p. 139.
17 Basarab 2001, nr. 191, p. 71.
18 Ibidem, nr. 189, p. 71.
13
14
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sentiment, oamenii au simţit nevoia găsirii unui mod de apărare al cărţii. În
acest sens, soluţia a venit din folosirea blestemului19. Foarte des întâlnit în
lumea satului, o lume ce nu a ignorat pedeapsa divină, blestemul a
funcţionat şi ca o modalitate de protejare a cărţii, dar şi de atenţionare a
celui care putea fi ispitit să înstrăineze o carte, prin abuz sau furt. De
remarcat este că în aceeaşi categorie cu hoţii intrau şi cei care luau parte,
într-un fel sau altul, la tăinuirea furtului, aceştia fiind, în aceeaşi măsură, sub
greutatea blestemului20. Revelatoare sunt, pe acest fir de cercetare, aceleaşi
însemnări aflate, la Balomir, pe un Strastnic (Blaj, 1817) şi pe o Evanghelie
(Blaj, 1817):
„[…] şi cine o ar fura sau o ar găsi şi nu o va da să fie afurisit […]” (Strastnic,
Blaj, 1817 - Balomir)21.
„[…] şi cine s-ar întâmpla să o fure sau să o găsească şi nu o va da să fie
afurisit de trei sute de sfinţi părinţi […]” (Evanghelie, Blaj, 1817 – Balomir)22.

Fixat în litere chirilice, de către preoţii şi cântăreţii ştiutori de carte, pe
fila unui text sfânt, mai ales, pe interiorul tablelor de lemn legate în piele,
destinat Bisericii, blestemul, prin utilizarea lui, invocând elemente ale
Sacrului şi angajându-se în acţiuni pedepsitoare, a dat oamenilor un
sentiment de echilibru. Intrând în legătură cu supranaturalul, prin formule şi
gesturi, cu ajutorul cărora îşi exprimau stările sufleteşti23, autorii
însemnărilor deveneau mulţumiţi. Folosirea blestemului le declanşa, la nivel
mental, un mecanism ce îi liniştea, în privinţa siguranţei cărţii, dar şi în cea a
pedepsirii eventualului hoţ24.
În ceea ce priveşte structura blestemului, ea a fost diferită, de-a lungul
timpului, în funcţie de influenţele pe care le-a suferit, existând astfel unele
formule tipizate, sau stereotipe, la care s-au adăugat şi cele construite după
dorinţa donatorului, ce au vizat atât viaţa pământească, cât şi pe cea de după
moarte.
O parte însemnată a blestemelor a invocat pe cei 318 sfinţi de la
Sinodul din Niceea. Soborul de la Niceea, un sobor deosebit ca însemnătate
pentru întemeierea dogmei creştine, a fost convocat de către împăratul
Constantin cel Mare în anul 325 şi el a fost îndreptat împotriva lui Arie
19 Problematica blestemului, ca fenomen specific în ocrotirea cărţii, i-a preocupat, printre
alţii, pe autorii: Ursăcescu 1926, p. 506-514; Stanca 1944, p. 204-208; Catrina 1965, p. 581592; Bacâru 1968, p. 280-282; Turc 1994b, p. 72-77; Rişcuţa 1997, p. 227-237; Mazilu 2001;
Oros 2006, p. 583-589.
20 Oros 2010, p. 130; vezi şi Oros 2006, p. 588.
21 Basarab 2001, nr. 189, p. 71.
22 Ibidem, nr. 191, p. 71.
23 Vauchez 1994, p. 26.
24 Rişcuţa 1997, p. 227, 235; Mazilu 2006, p. 133.
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Necredinciosul, cel care a dezbinat creştinătatea şi a negat cu îndârjire
consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl. Întrucât Arie nu a vrut să renunţe la
convingerile sale şi nici să semneze Simbolul acceptat de Sinod, el a fost
anatemizat. Ca atare, dezbătând ideile lui Arie, Sinodul de la Niceea a
reprezentat momentul în care dreptatea divină şi-a făcut simţită prezenţa,
pedepsind necredinţa, fiind, în acelaşi timp, şi un moment în care blestemul
a fost consacrat ca instrument de luptă împotriva duşmanilor Bisericii25.
Întâmplarea prin care a trecut Arie a oferit în permanenţă substanţă
formulărilor din blesteme datorită numărului mare de episcopi creştini ce sau reunit atunci, cât şi pedepsei aplicate de către aceştia26. O constatare
evidentă, în acest sens, poate fi surprinsă pe un Chiriacodromion de Bucureşti,
de la 1732, depistat în zona Haţegului, la Strei Săcel: „[…] iar cine ar
înstrăina-o di la această sfântă beserică să fie afurisit de 318 părinţi sfinţi di
la săborul di la Nichita […] (Chiriacodromion, Bucureşti, 1732 - Strei Săcel)27.
Vom exemplifica şi prin însemnarea de pe un Mărgăritar de Bucureşti, de la
1746, găsit la Măgura: „[…] iar cine ar fura-o să fie afurisit de 318 sfinţi
[…]” (Mărgăritar, Bucureşti, 1746 - Măgura)28.
În formularistica însemnărilor, prin care se comunica blestemul, au
existat şi alte tipuri sau formule de sancţiuni, dintre cele mai bizare, menite
să-i înfricoşeze pe presupuşii făptaşi. Când cartea valora mai mult în ochii
posesorului, prin conţinutul ei sau prin simplu fapt că era un obiect
moştenit de la străbuni, blestemul devenea mult mai complicat, chemânduse în ajutor cât mai multe puteri cereşti29. Astfel, preoţii sau alţi autori de
blesteme, pentru a amplifica spaima foloseau toată tipologia de formule,
invocând deopotrivă făpturi divine, personaje din lumea sfinţilor, cât şi
nelipsitele cuvinte ce sugerau ideea despărţirii de Biserică: „să fie blestemat”,
„afurisit”, „anathemat”. Pe această linie, informaţiile care provin din anul
1831 de pe mai multe Mineie aflate în Silvaş sunt deosebit de elocvente:
„[…] şi cine s-or ispiti de satana a le fura sau de altă beserică unită a le da să
i se răsipească trupul […] să fie afurisit de Dumnezeu şi de săborul sfânt 12
apostoli şi judecata a toată lumea să se afurisească de domnul Isus Cristos şi
în munca iadului cu diavolii să se muncească în vecii vecilor în focul nestins
şi din slujitorii sau cântăreţii sfintei beserici care nu vor griji aceste cărţi să-l
judece Dumnezeu […]” (Minei, pe luna aprilie, Neamţ, 1831 - Haţeg)30.

Rişcuţa 1997, p. 231; Mazilu 2001, p. 92, 95.
Turc 1994b, p. 75.
27 Basarab 2001, nr. 9, p. 41.
28 Ibidem, nr. 63, p. 52.
29 Bacâru 1968, p. 280.
30 Ibidem, nr. 195, p. 72.
25
26
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„Şi care s-or ispiti de dracu a le fura sau s-or ispiti de satana sau de altă
beserică unită a le da să fie afurisit de Dumnezeu şi de săborul sfinţilor 12
apostoli şi la judecata a toată lumea să se afurisească şi de Domnul în munca
iadului cu diavol să se muncească” (Minei, pe luna mai, Neamţ, 1831 Haţeg)31.

Exemplarul de la Silvaş din Octoih (Buda, 1811) conţine, în aceeaşi
ordine de idei, o notiţă edificatoare:
„[…] iar care nu vor griji sau vor fura-o sau la sfânta beserică cea unită vor
da-o să fie afurisit de sfântul săbor a 12 apostoli şi la judecata domnului Isus
să orânduiască în munca iadului cu diavolii să o muncească în vecii vecilor
amin” (Octoih, Buda, 1811 - Silvaş)32.

Oricât de grav au fost formulate sancţiunile spirituale de pe însemnări,
ele nu au fost destul de eficace în apărarea cărţilor şi menţinerea lor la locul
hotărât de donator. Din acest motiv, se apela şi la martori, care se
înregistrau că au fost de faţă cu acel prilej. Se remarcă, astfel, însemnarea de
pe un Strastnic de Blaj, de la 1773 din localitatea Cârneşti, în care găsim notat
că: „[…] cine or fura să fie afurisit fiin noi de faţă cu Popa Eftimie şi Popa
David” (Strastnic, Blaj, 1773 - Cârneşti).
La fel ca şi în cazul de mai sus, exemplarul de la Silvaşu de Jos, din
Triod (Blaj, 1711), ne aduce dovada prezenţei unui martor: „[…] prin io
Mogoş am voit a-l da să fie de spăsenie la sătenii din Silvaş, fiin şi eu de faţă
pentru încredinţare […]” (Triod, Blaj, 1711 - Silvaşu de Jos).
Interesul faţă de carte, manifestat în secolele XVIII-XIX de locuitorii
Ţării Haţegului, ca o mărturie grăitoare a unei mentalităţi şi sensibilităţi33,
este atestat, aşadar, de însemnările care confirmă existenţa blestemului.
Starea de excepţie în care s-au aflat tipăriturile vechi, prin pronunţata lor
valoare materială şi spirituală, a făcut ca ele să fie înstrăinate, cât şi ocrotite
prin blestem. Pentru siguranţa cărţilor, care erau rare, scumpe şi nu la
îndemâna oricui, s-a utilizat un întreg arsenal de „arme supranaturale”,
îndreptate nu numai împotriva celor care furau o carte, ci şi împotriva
acelora care pierdeau o carte, nu o îngrijeau ori uitau să o restituie, dacă au
împrumutat-o. A lipsi Biserica, locul în care avea loc intermedierea dintre
mesajul biblic, rugăciune, cântare religioasă şi credincioşi, de o carte sfântă
însemna jefuirea lăcaşului de cult şi, pentru acest lucru, făptaşul trebuia
abordat ca atare de Divinitate34. O procedură curioasă de judecată, am zice,
dar poate sănătoasă, devreme ce era unica modalitate de protecţie a cărţii.
Ibidem, nr. 196, p. 73.
Ibidem, nr. 324, p. 92.
33 Vezi Mârza 1993, p. 127.
34 Bere 2010, p. 30.
31
32
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Chiar dacă noi, cei de astăzi, zâmbim în faţa unor astfel de texte, oamenii de
atunci au crezut cu toată convingerea în eficienţa acestor măsuri de
siguranţă, care au fost o dovadă a credinţei la români, şi o bună mărturie a
puterii educative, ce a avut un rol important în reglarea comportamentului
social35. Găsind mediu de găzduire pe filele cărţilor vechi din Ţara
Haţegului, blestemul, ca un strigăt după dreptate, răzbunare sau protecţie,
diferit în cursul timpului, a înfricoşat mentalitatea colectivă, indiferent de
palierul social, pentru că insecuritatea cărţilor şi spaima oamenilor au rămas
aproape neschimbate.
Spiritual Protection for the Old Books of Ţara Haţegului
(The 18th -19th Centuries)
(Abstract)
Old Romanian books, particularly those with religious content, represent
fundamental elements of cultural history and spirituality that offer us a glimpse into those
times past. We owe it to priest and parishioners alike that quite a large number of books,
valuable not only by virtue of their age, but also due to their content and marginal notes,
reached the churches of Ţara Haţegului. Of particular significance are those notes
conveying protection curses for the book itself as they provide a clear insight into the
religious beliefs and mentality pervading Ţara Haţegului in the 18th -19th centuries.
Due to their high intrinsic value and important social role, manuscripts and, later
on, printed books would often be appropriated from church or their owner's homes. Thus,
in order to thwart any such attempts, the use of book curses was employed. By conjuring
elements of the sacred and vowing to inflict punishment on perpetrators, they engendered
a sense of balance and satisfaction. Set in Cyrillic by literate priests and church singers in
sacred church books, the curse saw a wide variety of lexical expressions, from standardised,
stereotyped formulations to some custom-made to the donor's wishes, and it was meant to
deepen the fear of alleged perpetrators. In the course of time, however, the curse gradually
watered down attaining more of a symbolic character.
Used therefore to ensure the symbolic protection of a book, the curse provides one
of the most interesting insights into the mentality of the 18th and 19th centuries. As regards
Ţara Haţegului, people guarded their books with utmost care and dedication, almost every
book containing warnings, which took in some cases the shape of the hardest curses, to
protect them against theft.
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PORTRETELE ÎN RELIEF DIN CEARĂ ALE FRAŢILOR
WILHELM ŞI CARL BERG DIN SEBEŞ
Volker WOLLMANN
În expoziţia de bază a Muzeului Municipal Sebeş, se păstrează într-o
vitrină dedicată culturii orăşeneşti, portretul unei femei, ieşit din comun, atât
prin formatul său relativ mic, cât şi prin tehnica de execuţie - ceroplastică
(termenul derivând de la cuvântul grecesc keros, ce înseamnă ceară de
albină). În limba germană s-a încetăţenit termenul Wachsbossierungen, de la
expresia franceză bosse sau bosseler, folosită pentru lucrări executate în relief.
În Transilvania, această tehnică, pusă în slujba artei, se răspândeşte cu
precădere începând cu anii ’40 ai secolului al XIX-lea. La Muzeul
Brukenthal se păstrează trei reliefuri din ceară: două reprezintă portretele
împăraţilor Maria Tereza şi Iosif al II-lea, iar al treilea o compoziţie
ornamentală cu motive florale, prevăzută, spre deosebire de portretele
amintite, cu o ramă simplă. Acest relief din ceară a fost dedicat unei
persoane cu prilejul zilei onomastice („Zum werthen Namensfest”)1. Ele se
deosebesc de celelalte reliefuri în ceară prin maniera de execuţie, prin modul
de realizare artistică şi prin colorit, fiind fără îndoială mai vechi (fig. 1-3).
Apariţia lor la Sibiu nu trebuie să ne surprindă, având în vedere faptul că
portretistica transilvăneană (în ulei, acuarelă sau pastel) a atins apogeul în
acest oraş la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi la începutul secolului următor,
în anturajul lui Brukenthal şi al demnitarilor Guberniului - cu alte cuvinte la
patriciat şi la nobilimea funcţionărească. Sibiul a pierdut din importanţa sa,
ca metropolă artistică a Transilvaniei, în momentul în care, în anul 1791,
Guberniul a fost mutat la Cluj.
Cei mai renumiţi artişti portretişti erau sibienii Johann Martin Stock şi
Anselm Wagner din Timişoara2, ambii formaţi la Viena, dar şi unii veniţi din
Austria, ca familia de artişti Neuhauser sau Franz Bergmann3. Dar, au


Direktor i. R. des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim; e-mail: sv.wollmann@tonline.de.
1 Cele trei piese apar în inventarul vechi al Muzeului Brukenthal la p. 366, 367, 417 şi
măsoară 14 x 10,2 cm, 15 x 9,5 cm, 21 x 27 cm.
2 Marica 1959, p. 249-271.
3 Bielz 1956, p. 23-37; Popescu 2000.
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început să se manifeste şi alte fenomene, care au contribuit la declinul
portretisticii transilvănene, nu numai la Sibiu, dar şi în alte centre urbane,
cum ar fi oraşul Braşov, unde de exemplu cunoscutul pictor Anton Fiala şi-a
dat seama că această artă, destul de costisitoare pentru anumite straturi
sociale, nu mai are viitor, făcând-şi reclamă în presa locală, întâi ca fotograf
şi numai în al doilea rând ca pictor de portrete şi de scene alegorice4.
Sub noţiunea de fotografie trebuie înţeles, la data respectivă, cu totul
altceva decât ne-am putea imagina azi. Este vorba de o tehnică fotografică
denumită daguerréotype, care a fost descoperită de colecţionarul Louis Jacques
Mand’e Daguerre între anii 1835-1839 şi brevetată de fizicianul François
Arago. Din anul 1839, când Academia de Ştiinţe şi Belle Arte din Paris a
publicat patentul respectiv, dobândit între timp de statul francez, se poate
spune că fotografia a devenit accesibilă întregii omeniri. Dagherotipia
presupune o placă de aramă argintată, pe care se aplicau substanţe
fotosensibile. Tehnica prezenta dezavantaje: o sensibilitate foarte redusă (ca
urmare, la început, nu se prea folosea pentru portrete) şi imposibilitatea
multiplicării imaginii fotografiate. Acest lucru a devenit posibil numai după
descoperirea şi aplicarea metodei negativ-pozitiv, de către William Henri
Fox Talbort, de unde şi denumirea talbotype (denumită şi calotype).
Dar, până la introducerea şi generalizarea fotografiei după anul 1850,
portretistica transilvăneană mai cunoaşte o fază intermediară, să spunem o
verigă tipologică, şi anume în următoarea împrejurare: burghezia
orăşenească, atrasă de stilul Biedermeier din primele decenii ale secolului al
XIX-lea, simţea nevoia să-şi decoreze pereţii interiori ai casei cu portretele
lor şi ale membrilor familiei, încercând să-şi satisfacă această dorinţă cu
opere mai puţin pretenţioase şi costisitoare. La Sibiu au început să apară pe
la 1790, pe lângă opere artistice pretenţioase, şi aşa-numitele siluete, destul de
uşor de realizat şi de amatori5. Siluetele au dobândit o mare răspândire şi
popularitate în cercurile studenţeşti, ca suvenir şi, în acelaşi timp, ca simbol
pentru relaţii de amiciţie.
În primul sfert al secolului al XIX-lea, litografia dobândeşte în
Transilvania o importanţă şi o răspândire din ce în ce mai mari. În anul
1821, Michael Bielz înfiinţează la Sibiu prima litografie, în care, în decursul
deceniilor următoare, s-au executat şi nenumărate portrete, tot cu rol de
suvenir6.
Despre următoarea etapă în evoluţia portretisticii, şi anume apariţia
dagherotipurilor, s-a vorbit. Este de remarcat faptul că, la un interval relativ
Klein 2005, p. 22-39, cu o documentaţie foarte amplă.
Sigerus 1923, p. 103 şi urm.
6 Bielz 1947, p. 15-29.
4
5
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scurt de timp după ce au fost brevetate (1839), ele apar la Viena (1840),
Budapesta (1841) şi la Sibiu (1845), fiind executate de vienezii Parzelt şi
König. Prima fotografie pe hârtie din Sibiu datează din anul 1853, realizată
de fotograful ambulant L. Schmidt7.
În timp ce o serie de artişti, creatori ai unor portrete, fie cu mijloace
artistice, fie prin metode mecanice, erau preocupaţi să intre în graţiile
publicului - de multe ori fiind chiar nevoiţi să aplice ambele metode,
întâlnim în Transilvania, la sfârşitul anilor ’40 ai secolul al XIX-lea, şi o altă
formă de creaţie artistică, apărută în întâmpinarea cerinţei unei anumite
categorii sociale de imortalizare a chipurilor proprii. Ne referim aici la
portretele din ceară, executate în relief, create la mijlocul secolului al XIXlea, cercetate pentru prima dată de istoricul Theobald Streitfeld din Sebeş şi
de istoricul de artă şi criticul literar Harald Krasser din Sibiu, originar tot din
Sebeş8.
Până la data respectivă ele au fost menţionate doar în cataloagele a
două expoziţii organizate de asociaţia culturală „Sebastian Hann”, despre
artă şi meşteşug artistic, organizate la Sibiu în anii 1909 şi 1911. Emil Sigerus
le aminteşte doar în treacăt, iar Julius Bielz, în cunoscutul lui „Catalog de
portrete ale saşilor transilvăneni” enumera 15 piese de ceroplastică9.
În ciuda faptului că, din cauza materialului de execuţie, aceste opere
de artă sunt foarte fragile şi sensibile la căldură, Harald Krasser şi Theobald
Streitfeld au reuşit să identifice în total 71 de portrete în relief din ceară,
„imigrate” în cea mai mare parte în Germania şi Austria, dar şi în America.
În anii premergători apariţiei studiului publicat de Streitfeld şi Krasser,
piesele, care constituie obiectul acestei cercetări se aflau în următoarele
localităţi: Sebeş - 21, Sibiu - 20, Aiud - 4, Orăştie - 3, Mediaş - 3, Alba Iulia 2, Dumbrăveni - 2, Cincu - 2, Timişoara - 2, Stuttgart - 2, Insbruck - 1,
Heidelberg - 1, iar într-un loc necunoscut, din străinătate, încă una. Această
statistică şi-a pierdut valabilitatea odată cu stabilirea multor familii originare
din Sebeş în Germania sau chiar şi peste Ocean.
Pe baza domiciliului persoanelor reprezentate, s-a putut ajunge la
concluzia că aceste portrete-relief din ceară colorată îşi au obârşia în numai
trei localităţi: Sebeş - 31, Sibiu - 22 şi Orăştie - 9, adică exact în acele oraşe
în care au activat fraţii Wilhelm şi Carl Berg, în special cel din urmă.
Înainte de a ne ocupa de viaţa şi de creaţia artistică a celor doi fraţi,
considerăm că ar fi la fel de util şi instructiv să arătăm tehnica aflată la baza
Sigerus 1923, p. 110 şi urm.
Krasser, Streitfeld 1965, p. 84-90.
9 Katalog 1909, p. 41; Bielz [1936], p. 2, nr. 12; p. 7, nr. 74; p. 27, nr. 309, 314, p. 67, nr. 762;
p. 69, nr. 781-782; p. 83, nr. 894-895; p. 85, nr. 949-951; p. 87, nr. 972-973, p. 91, nr. 1010.
7
8
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executării acestor creaţii ale ceroplasticii. Exemplarele cunoscute până în
prezent au fost executate pe plăci de ardezie, pe care s-au modelat din ceară,
foarte puţin proeminent, busturi văzute din profil, pictate policrom.
Formatul lor depăşeşte foarte rar dimensiunile 14 x 18 cm, cu excepţia celor
două păstrate la Biblioteca Batthyaneum, care fără ramă măsoară 20 x 15
cm, şi un exemplar din colecţia Muzeului Municipal Sebeş, care îl reprezintă
pe Johann Erdt, proprietarul morii de hârtie din Strungari. Portrete mai mici
decât 8 x 11 cm nu se cunosc.
În toate cazurile se face resimţită tendinţa de a se reda cât se poate de
autentic trăsăturile individuale (fizionomia), ţinuta vestimentară şi culorile
originale. Acest lucru se constată mai ales în redarea dantelăriei şi a
panglicilor din vestimentaţia femeilor. În fundal este redată de regulă o
fereastră, uneori închisă în arc, care se deschide spre un detaliu de peisaj. În
puţine cazuri cei doi artişti au urmărit reproducerea, mai mult schematică, a
unui fundal peisagistic sau arhitectonic, specific pentru personajul redat adică localitatea unde a activat sau, eventual, locul de unde era originar. De
exemplu, în reprezentarea protopopului din Sebeş, Josef Filtsch (tatăl unui
geniu muzical: pianistul şi compozitorul Carl Filtsch, care a trăit numai 15
ani), se recunoaşte turnul bisericii evanghelice din localitate (vezi în
repertoriu, nr. 21); în cea a medicului Ludwig Simonis din Sighişoara,
originar tot din Sebeş, se vede Biserica din Deal (nr. 52); în portretul soţiei
sale este redat castelul Greifenstein din Austria, de unde aceasta era
originară. Credem că nu greşim încercând să identificăm biserica şi şcoala
din Şaeş pe ceroplastica în care e surprins episcopul Georg Paul Binder,
localitate unde a activat ca preot înainte de a fi numit superintendent
(episcop) la Biertan (nr. 9). Modul de redare a peisajelor constituie cea mai
bună dovadă că cei doi fraţi, care au creat aceste portrete din ceară, nu s-au
bucurat de studii superioare în domeniul artelor plastice. În creaţia lor, ei sau îndepărtat foarte rar de acest şablon în modul de reprezentare, cu
excepţia unui caz, unde soţia judelui superior scaunal, Friedrich Roth,
Barbara, apare împreună fetiţa ei.
Ceara a fost aplicată pe plăci de ardezie. În prealabil, ceara folosită
trebuia preparată cu terpentină albă, ulei vegetal sau untură (de porc), plumb
(Mennige), cinabru şi alte substanţe. Reliefurile-profil au fost turnate, înainte
de a fi finisate şi colorate, în mulaje confecţionate din lemn sau gips.
Cei doi „meşteri de portrete“ au rămas consecvenţi şi în modul de
execuţie a ramei profilate spre interior, confecţionată din lemn şi caşerată cu
fâşii de hârtie aurită, cu structură asemănătoare unui brocart auriu. O altă
caracteristică a acestor opere de artă ale fraţilor Berg, constă în faptul că ele
n-au fost niciodată semnate.
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Pe baza operelor ceroplastice cunoscute până la ora actuală, s-a putut
constata că în unele cazuri s-au comandat mai multe exemplare. Aşadar, se
cunosc cinci reprezentări cu bustul episcopului Georg Paul Binder, patru
ale protopopului Daniel Joseph Leonhard (nr. 33-36), trei ale pălărierului
Johann Gottfried Kirchner (nr. 29) şi ale preotului Martin Bock din
Alţâna (nr. 14-16), două ale protopopului Josef Filtsch (nr. 21-22) şi ale
maistrului săpunar Daniel Josef Wallepagi din Sebeş (nr. 60-61).
Din aceste exemple ne putem da seama că cei care au comandat astfel
de portrete-relief în ceară proveneau din diferite categorii sociale. Nu doar
marii demnitari şi „persoane de respect”, cum ar fi judele suprem al saşilor,
Franz Josef von Salmen, secretarul gubernial adjunct, Conrad von
Heydendorf (nr. 18), episcopi, preoţi, primari sau intelectuali ai oraşelor
(medici şi funcţionari) erau dornici să intre în posesia unor astfel de
portrete, pentru ei şi pentru soţiile lor, ci şi meseriaşii, ca reprezentanţi ai
micii burghezii, cum ar fi săpunari, brutari, măcelari, hangii, pălărieri şi
ţesători de postav. Pentru fiecare în parte, aceste portrete reprezentau un
decor specific al interioarelor amenajate cu mobilier Biedermeier.
În ceea ce priveşte datele biografice referitoare la cei doi creatori de
opere ceroplastice, nu există un material documentar prea generos, ba,
dimpotrivă, e destul de sărăcăcios şi, de multe ori, cu informaţii
contradictorii. Wilhelm Berg, originar probabil din Viena, este unul dintre
pictorii „academici”, pe care soarta i-a dirijat spre Ungaria, Banat şi
Transilvania, în căutarea unor comenzi. Cu toate că în ziarele transilvănene
el se prezintă ca absolvent al Academiei de Arte din Viena10, cum apare şi în
matricolele de botez ale bisericii romano-catolice din Sebeş - „sculptor
academicus”11 -, nu îl găsim înmatriculat la instituţia respectivă de
învăţământ academic. S-a născut în anul 1807 sau 1822, probabil la Viena,
unde au văzut lumina zilei şi doi fii ai săi: Karl, în anul 1838, şi Friedrich, în
anul 1842. Ajuns la Sebeş, se căsătoreşte cu Anna Glaß, însă numai în anul
1856, cu toate că fiica lor Amalie se născuse deja în anul 1852. Se presupune
că, încă înainte de a veni la Sebeş, el locuise un timp la Sibiu, unde a înfiinţat
o „şcoală de modelat” şi unde a fost primit prieteneşte de alţi doi pictori
vienezi: Theodor Glatz şi Theodor Benedikt Sockel. Aici el figurează nu
numai ca modelator şi creator de ceroplastii, ci şi ca dagherotipist, domeniu
în care s-au refugiat - cum s-a mai arătat - şi alţi pictori, o dată cu scăderea
interesului pentru o artă mai pretenţioasă. În anul 1847, Wilhelm Berg
10 Siebenbürger 1847, p. 118: „ehemaliger Zögling der Wiener Malerakademie”; vezi şi Ittu
2010, p. 147, nota 3.
11 vezi Matricola copulatorum a bisericii romano-catolice din Sebeş, la data de 19 ianuarie
1856; Krasser, Streitfeld 1965, p. 87-88.
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pleacă la Braşov, unde se recomandă în ziarele locale tot ca „Bossierer” şi
„Daguerrotipist”, dar, neavând succes, el se întoarce la Sebeş. Aceasta ar
putea fi explicaţia pentru faptul că la Braşov nu este cunoscută nicio singură
operă ceroplastică12.
Sosirea lui Wilhelm Berg în oraşul Sebeş a fost pusă în legătură cu
faptul că gimnaziul din Sebeş a rămas fără profesor de desen, după moartea
prematură a pictorului Michael Wagner, originar din Sebeş, coleg la
Academia de arte din Viena cu Ioan Constande, stabilit între timp la Sibiu.
Realitatea pare să fi fost alta. Cererea de angajare a lui Wilhelm a fost
respinsă de consistoriul local, pe motive de sănătate. În schimb, îl întâlnim
pe fratele său Carl Berg, tot în calitate de „pictor academic şi modelator” la
Sebeş13, obţinând postul de profesor de desen, însă, după câte se pare,
numai până în anul 1858, când a fost angajat un absolvent „tehnic”, care
urma să exercite şi funcţia de edil (inginer orăşenesc). Carl decedează în anul
1867, în vârstă de 59 de ani.
În timpul şederii lor la Sebeş, unul dintre fraţii Berg - probabil Carl,
întrucât Wilhelm era paralizat - a activat şi la Orăştie, al treilea oraş de unde
se cunosc portrete-relief din ceară, după Sebeş şi Sibiu. Cu toate că Wilhelm
Berg murise în anul 1872, perioada în care a debutat ca modelator de ceară
şi dagherotipist se întinde între anii 1847 şi 1862. Potrivit tradiţiei orale, din
cauza paraliziei n-a mai putut lucra deloc în ultimii ani de viaţă, ceea ce
explică sărăcia în care a murit, formulată în matricola de deces: „nullius
conditiones”14.
Având în vedere că cei doi fraţi nu şi-au semnat operele, este
imposibil să le putem atribui unuia sau altuia dintre ei. Acest lucru n-a fost
posibil nici pe baza sesizării unor eventuale deosebiri stilistice în modul de
executare a portretelor-relief.
Pentru reconstituirea biografiilor fraţilor Berg, ar fi foarte important
să aflăm eventual în ce şcoală artistică s-au format ei şi cine au fost
„predecesorii” sau „maeştrii” lor.

12 Scrisoarea lui H. Krasser către prof. E. J. Pyke din Claven Road, Anglia din 8 octombrie
1967, cf. Ittu 2010, p. 155.
13 Pe spatele portretului-relief din ceară care o reprezintă pe Caroline Seiwerth (nr. 49),
există următoarea însemnare, făcută probabil mai târziu: „Von Carl Berg, akad. Maler,
ungefähr 1850 poussiert”.
14 Matricola defunctorum, 28 aprilie 1872, apud Krasser, Streitfeld 1965, p. 89, nota 30. În
parte, şi pe baza unor informaţii orale obţinute la Sebeş, cei doi autori au urmărit şi viaţa
copiilor şi nepoţilor lui Wilhelm Berg, care purtau porecla „Putziri” de la bossieren, fără să
se fi păstrat în tradiţia orală practicarea acestui „meşteşug artistic” cu una sau două generaţii
în urmă.
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În general, se ştie ce rol a jucat plastica din ceară încă în antichitate, în
special în cadrul practicării cultului morţilor la romani, preluată în Evul
Mediu de Curtea franceză şi mai târziu de republica veneţiană. În cadrul
bisericii catolice, plastica în ceară câştigă ca importanţă pentru reprezentări
cu caracter votiv. Din timpul Renaşterii ea este revendicată tot mai mult de
arta profană: acum apar în Italia superioară portrete-medalion în miniatură,
colorate, împodobite chiar şi cu pietre preţioase şi perle, persoanele fiind
redate cu trăsături individualizate. Noul curent a ajuns, încă din veacul al
XVII-lea, până la Viena, unde artistul Daniel Neuberger execută reliefuri în
ceară pentru curtea imperială15. Nici în secolul al XVIII-lea, această artă nu a
ieşit din modă, pentru ca apoi, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, ea
să atingă un apogeu în creaţiile modelatorilor de ceară Sieber şi Anton
Huber din Augsburg.
Ceroplastiile unor artişti austrieci, cum ar fi Joseph Hillinger, Wenzel
Norsch, Michael Mathes, au fost expuse periodic în anii ’40 ai secolului al
XIX-lea la Academia de Arte St. Anna din Viena şi, ca atare, credem că nu
greşim dacă încercăm să explicăm formarea artistică a fraţilor Berg prin
legăturile, pe care, probabil, le-au avut cu acest curent din cadrul şcolii
vieneze de sculptori şi de modelatori.
Lucrările acestor artişti se caracterizează prin reliefuri cu trăsături
individualizate, spre deosebire de marile lucrări plastice din ceară,
policrome, redate naturalist. Ceroplastiile transilvănene ies în evidenţă prin
faptul că se reduce mărimea corpului, dar proporţional, la o scară naturală,
în timp ce lăţimea feţei şi a umerilor este redată neproporţional, la scară mai
mică.
În acelaşi timp, fraţii Berg au reuşit să redea trăsăturile individuale,
adică fizionomia persoanelor înfăţişate, atât de veridic, încât ele au putut fi
recunoscute cu uşurinţă în fotografii realizate concomitent (nr. 47, fig. 28b:
portretul hangiului Andreas Schwab, detaliu). Alte trăsături caracteristice ale
portretelor-relief din ceară ale fraţilor Berg sunt autenticitatea şi migala cu
care a fost reprezentată ţinuta vestimentară a femeilor, cu multe dantele,
volănaşe şi panglici (de exemplu, la nr. 72, fig. 38 – bustul unei femei
neidentificate, care a locuit poate chiar în Alba Iulia, întrucât această piesă se
afla în proprietatea cunoscutului fotograf din acest oraş, Oskar Bach) sau
Regina Leonhard, soţia lui Daniel Josef Leonhard; nr. 38-39 – fig. 22-23:
hangiţa Katharina Schwab din Sibiu, nr. 48, fig. 29). Astfel, ei au reuşit să
redea în filigran specificul vestimentaţiei Biedermeier, ceea ce oferă acestor
portrete din ceară nu numai o valoare documentară pentru istoria
vestimentaţiei, ci şi o valoare artistică, prin efectul lor decorativ.
15

cf. Schlosser 1911.
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Din cele arătate până acum, s-ar putea crea impresia că ne aflăm în
faţa unei teme cercetate destul de profund, ca să nu spunem exhaustiv, ceea
ce şi corespunde adevărului, în cea mai mare parte. Avându-se însă în vedere
că singurul studiu despre ceroplastiile din Transilvania s-a scris cu aproape
50 de ani în urmă, se impun însă unele precizări şi actualizări.
În primul rând, trebuie revizuită şi completată lista celor peste 70 de
ceroplastii întocmită de Streitfeld şi Krasser, care probabil n-a fost publicată
şi datorită faptului că autorii n-au dorit să menţioneze numele proprietarilor
acestor opere artistice cu caracter de unicat. De la data apariţiei acestui
studiu, reliefurile respective au trecut în posesia altor proprietari, de regulă
rămânând însă în proprietate familială. Din operele ceroplastice ale fraţilor
Berg, numai zece au ajuns în colecţii publice (cinci la Muzeul Brukenthal,
dintre care una s-a pierdut încă înainte de naţionalizare, trei la Muzeul
Municipal Sebeş, două la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, două la Muzeul
Transilvănean Gundelsheim şi una la Muzeul Central Bisericesc din Casa
Teutsch din Sibiu). S-au înregistrat şi cazuri când au fost vândute prin
licitaţie.
Urmaşii proprietarilor iniţiali nu mai locuiesc nici în Sebeş, nici în
Sibiu şi nici în Orăştie, ci sunt risipiţi în toată lumea, ajungând până la
Norma, statul Oklahoma din SUA. O parte din aceste reliefuri nu se mai
aflau în ţară nici în faza de documentare a lucrării mereu citate. Cu alte
cuvinte, autorii studiului nu le-au văzut nici măcar în fotografie.
În mod regretabil, multe piese au fost distruse, pentru că moştenitorii
nu erau conştienţi de valoarea lor. Alţii nu le-au păstrat în condiţii optime,
ceea ce a dus la degradarea lor, iar, ca să le redea aspectul iniţial, unii
proprietari au încercat să intervină cu metode de restaurare diletante. Chiar
şi ramele acestor reliefuri, cu o deosebită valoare decorativ-artistică, au avut
de suferit cu prilejul acestor încercări de a le „reînnoi”.
Făcând câteva sondaje în ceea ce priveşte exactitatea dimensiunilor
pieselor publicate în cataloagele Asociaţiei „Sebastian Hann” şi de către
Streitfeld-Krasser, am constat că în multe cazuri acestea nu corespund cu
originalul. Şi din acest motiv se impune întocmirea unui nou catalog, ilustrat
în măsura în care am putut lua legătura cu ultimii proprietari, deziderat care
nu s-a putut realiza în anul 1968, din motive logistice, tehnice şi pecuniare.
În studiul publicat în acest an, sunt reproduse alb-negru numai 8 portrete
din ceară. În afară de acestea, nu s-au mai publicat ulterior decât cele două
care-i înfăţişează pe părinţii tânărului compozitor Carl Filtsch.
Repertoriul care urmează la sfârşitul studiului, prevăzut cu ilustraţie
color la acele piese care ne-au fost accesibile, are menirea să scoată în
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evidenţă o serie de detalii stilistice, dar şi date suplimentare pentru studiul
costumului de epocă şi al ambianţei Biedermeier.
În măsura în care a fost posibil, ne-am străduit să aducem câteva date
bio-bibliografice despre personajele înfăţişate, unele dintre ele persoane
erudite, care s-au distins prin opera lor ştiinţifică, cum ar fi episcopul Georg
Daniel Binder sau Josef Daniel Leonhard, istoric şi naturalist, autorul
unei lucrări nepublicate despre locuitorii Transilvaniei, Die Bewohner
Siebenbürgens (1816), cu 43 de acuarele reprezentând portul diferitelor etnii,
printre care şi cel al unui ţigan din Pianul de Sus, spălând aur.
Prin merite deosebite s-au remarcat şi alte personaje reprezentate de
fraţii Berg: primari, funcţionari publici, juzi, directori de bancă, cum ar fi
Biró de Polyán din Sibiu, medici etc., dar şi reprezentanţi ai patriciatului
orăşenesc, recrutaţi din rândul meseriaşilor şi a proprietarilor de
manufacturi, ca de exemplu Josef Wallepagi, care deţinea forja de cupru
din Sebeş, Johann Erdt, proprietarul morii de hârtie din Strungari, sau
Ferdinand Baumann, proprietarul unei manufacturi de postav, moştenită
din tată în fiu, până la naţionalizarea din 1948. Cum s-a mai arătat, moda
decorării pereţilor interiori cu portrete de familie, executate în ceară,
începuse să se generalizeze şi în casele meseriaşilor, cum ar fi cea a
brutarului David Krasser, a maistrului săpunar Daniel Josef Wallepagi, a
hangiilor Leopold Havlik sau Andreas Schwab.
Repertoriul portretelor de ceară ale fraţilor Wilhelm şi Carl Berg
1. Arz Martin (1768 -1849), preot la Biertan (din anul 1806), Gârbova şi Cristian (jud.
Sibiu), între anii 1808-1847; este unul dintre fiii lui Martin Arz (1738-1805), care, în calitate
de protopop al bisericii evanghelice din Sebeş, a reuşit să construiască în anul 1784/5 o
şcoală de băieţi şi apoi una nouă pentru fete; dimensiuni: 8,5 x 11 cm; nasul uşor deteriorat,
Würzburg (Germania), cf. Bielz [1936], p. 2, nr. 12; (fig. 4) (Foto - Konrad Klein).
2. Arz Martin; 14,2 x 16,4 cm (cu ramă), 8,7 x 10,7 cm (fără ramă); Würzburg; (fig. 5) (foto
- Michael Arz).
3. Barcsai Ladislaus, medic în Orăştie (proprietar necunoscut).
4. Barcsai (născ. Müller), soţia celui de mai sus (proprietar necunoscut).
5. Bauman Ferdinand (1812-1884), ţesător în Sebeş; Holzkirchen (Germania); (fig. 6)
(foto - Konrad Klein).


Se menţionează mai jos numai localitatea în care se păstrează piesa respectivă în
proprietate particulară, pentru reconstituirea procesului de „migraţie” a reliefurilor de ceară
în lume. O serie de informaţii despre actualul loc de păstrare a unor reliefuri-portret de
ceară le datorez renumitului specialist în istoria fotografiei transilvănene, domnului Konrad
Klein (Gauting).
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6. Berg Wilhelm (1807-1872), portretist în ceară din Sebeş, autoportret din anul 1844; 14 x
18 cm, Viena (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 1; Ittu 2010, p. 149-150).
7. Binder Georg Paul (1784-1867), ultimul episcop evanghelic la Biertan; 11 x 14 cm,
ultimul proprietar se afla la Sebeş (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 5; Trausch 1868, p. 136145; Lexikon 1993, p. 54-55). După absolvirea gimnaziului evanghelic din Sighişoara şi a
celui unitarian din Cluj, Georg Paul Binder a urmat studiile universitare la Tübingen. Întors
în ţară în anul 1807, el a activat ca profesor la Sighişoara, apoi ca preot şi director de şcoală
la Şaeş, între 1822 şi 1840, în continuare ca preot în Saschiz, fiind numit episcop în 28
septembrie 1843. Are mari merite în reorganizarea gimnaziilor transilvănene şi pentru
apărarea intereselor politice ale populaţiei săseşti din Transilvania, în timpul revoluţiei din
1848/49, până în anul 1858. În aprilie 1861, G. P. Binder a convocat Primul Sinod al
Bisericii evanghelice C.A.
8. Binder Georg Paul; 9,5 x 12 cm; urme vizibile de deteriorare, Iserlohn (Germania); (fig.
7) (foto - Gustav Müller).
9. Binder Georg Paul; 12 x 16 cm, Muzeul Brukenthal Sibiu, inv. 530, cu însemnarea:
„anonim ardelean” (cf. Bielz [1936] p. 7, nr. 74); (fig. 8) (Foto: Alexandru Olănescu).
10. Binder Georg Paul, ultimul proprietar menţionat în anul 1968 la Nürnberg.
11. Binder Georg Paul; 14,5 x 17 cm, stare de conservare relativ slabă; rama caşerată în
pânză prezintă urme de uzură la colţuri; după însemnarea de pe spatele ramei, piesa provine
din colecţiile Muzeului Brukenthal, purtând signatura MZ 589/935 (piesa, probabil
achiziţionată în anul 1935, fiind poate aceeaşi despre care s-a spus că ar fi dispărut înainte
de naţionalizare, ajunsă în „Deposit Dr. Hans Weprich”, secretar general al cancelariei
Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C. A. din România. Se păstrează la Muzeul
Central Bisericesc din Casa Teutsch din Sibiu, cu însemnarea pe verso: LKM-Signatur: 2;
(fig. 9) (foto - Volker Wollmann).
12. Biró von Pólyan Albert, director financiar la Sibiu pe la mijlocul secolului al XIX-lea;
14 x 18 cm, Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, nr. inv. 439, unde pe dosul ceroplasticii se
află o însemnare, din care reiese că aici este reprezentat soţul Baronesei Josefina, Bojani
Bela (Albert), director financiar („p[enz] ugyi igazagato”) la Sibiu pe la 1850, perioadă în
care s-a făcut şi portretul soţiei, pe care Terezia, văduva lui Cserni Béla, l-a donat Bibliotecii
Batthyaneum, la 1 martie 1922. Această însemnare i-a derutat în timpul investigaţiilor şi pe
Harald Krasser şi pe Theobald Streitfeld (cf. Mühlbach 2011, p. 64-65).
13. Biró von Polyan Josefine, născ. Baumgarten, soţia celui de mai sus; 14 x 18 cm,
Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, nr. inv. 440. Pe dosul piesei apare aceeaşi însemnare
legată de provenienţa piesei. Aceste texte au fost transcrise şi traduse de drd. Doina Biro,
de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, care, datorită stării de conservare a celor două
piese, nu ne-a putut permite fotografierea lor.
14. Bock Martin (1789-1861), preot în Caşolţ (jud. Sibiu) din anul 1820 şi în Alţâna, tot
jud. Sibiu (1828-1861), decedat în 12 martie 1861 la Sibiu. El este cunoscut prin lucrarea
Numophylacii Gymnasii A. C. Add. Cibin. Descriptio, apărură la Sibiu în anul 1816; 11 x 13 cm.
Ceroplastia se afla în anul 1968 la o persoană particulară din Sibiu (cf. Trausch 1868, p. 12).
15. Bock Martin; 8 x 12 cm. Piesa a ajuns în proprietatea unui urmaş al acestui preot din
Dumbrăveni (jud. Sibiu).
16. Bock Martin; 8 x 12 cm; ceroplastia se afla în anul 1968 la o persoană particulară din
Viena.
17. Bußner Andreas (1776-1836), preot; 14,2 x 16,4 (cu ramă); 8,7 x 10,7 cm (fără ramă),
Würzburg (Germania) (cf. Ittu 2010, p. 156). Această ceroplastie, care se distinge într-o
măsură oarecare de cele mai multe creaţii ale fraţilor Berg, ridică şi o altă problemă. La data
morţii preotului Bußner (1836), cei doi artişti plastici încă n-au activat în Transilvania. Ei şi-
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au făcut apariţia la Sibiu abia în jurul anului 1847. În acest caz, fie că portretul în ceară
aparţine altui artist, fie că a fost executat de unul dintre Fraţii Berg, după moartea acestui
preot folosindu-se de o pictură sau de un desen existent. De regulă, fraţii Berg au
portretizat personajele pe viu, folosindu-le ca model; (fig. 10) (foto - Michael Arz).
18. Conrad von Haydendorf, Johann A. (1774-1855), secretar gubernial la Sibiu, 9 x 11
cm, München; fig. 11 (foto - Konrad Klein) (cf. Bielz [1936], nr. 188).
19. Czekelius Elisabeth, născută Filtsch (1798-1875), soţie de săpunar din Sibiu; 9 x 11
cm, München.
20. Filtsch Joseph (1782-1860), protopop la Sebeş, fiul preotului Thomas Filtsch din
Slimnic (jud. Sibiu), studii la Göttingen, apoi predicator la Sibiu, preot la Orăştie (1798),
Gârbova de Sebeş (1819) şi, în sfârşit, la Sebeş, din 1828 până la sfârşitul vieţii sale. A
publicat mai multe poezii în limba germană şi dialectul săsesc; este cunoscut prin descrierea
unei drumeţii pe Muntele Surul (1802) şi pentru lucrarea De occassu Imperii Romani
Populorumque tum temporis Europae partes incolentium sit Diss. D. 27. Jan. 1808, Sibiu, 1807; 16 x
18 cm (la Bielz cu dimensiuni eronate: 18 x 25), Freiburg (Germania) (cf. Bielz, p. 27, nr.
309, cu menţiunea „pe la 1850”; Trausch 1868, p. 326); (fig. 12) (foto - Konrad Klein).
21. Filtsch Joseph; 10 x 12,3 cm - se afla în anul 1968 într-o colecţie particulară la Cincu
(jud. Braşov); Muzeul Transilvănean Gundelsheim; (fig. 13) (foto - Marius Tataru).
22. Filtsch Karoline, născ. Felmer, soţia lui Joseph Filtsch; 15,2 x 18 cm; Freiburg; (fig.
14) (foto - Konrad Klein).
23. Filtsch Karoline, născ. Felmer; 10 x 12,3 cm - se afla în anul 1968 într-o colecţie
particulară la Cincu; Muzeul Transilvănean Gundelsheim. Această ceroplastie poate fi
aceeaşi cu cea pe care o descrie Bielz la p. 28, nr. 314 şi care o reprezintă pe soţia
protopopului Joseph Filtsch; (fig. 15) (foto - Marius Tataru).
24. Gestalter Michael (1801-1883), născut la Sebeş în 30 aprilie 1801; studii de teologie la
Viena din anul 1822; director de şcoală şi predicator la Sebeş în anii 1836-1837, apoi
predicator la Pianul de Sus (jud. Alba), preot la Miercurea Sibiului (1855-1875); decanul
capitlului Unterwald, din 10 aprilie 1860. Dintre cele mai însemnate scrieri pot fi numite
Notitiae quaedam statistico-topgraphicae Civitatis et territorii Sabesiensis, 1831 (ms); disertaţia
formată din 80 de paragrafe legate de istoria oraşului Sebeş, înaintată Consistoriului bisericii
tot în formă de manuscris, şi lucrarea tipărită cu ocazia centenarului stabilirii coloniştilor
din Baden-Durlach la Sebeş în anul 1843: Die Baden-Durlach’schen Deutschen in Mühlbach. Ein
Andenken an ihre am 6. Januar 1843 begangenen hundertjährigen Einwanderungs-Feier, Braşov, 1843,
40 p; 11 x 14 cm; urme de deteriorare pe ramă, Heilbronn (Germania); (fig. 16) (foto Bruno Missbrand).
25. Gestalter Luise (1831-1912), fiica lui Michael Gestalter, căsătorită Moeß; 11 x 14 cm;
rama şi braţul drept al personajului redat prezintă urme de deteriorare Heilbronn
(Germania); (fig. 17) (foto - Bruno Missbrand).
26. Hahn Susanna, născ. Tellmann (1811-1879), soţie de inginer din Sibiu; 12 x 14,5 cm;
în anul 1968 se afla în posesia unui farmacist din Sebeş, stabilit la Aiud.
27. Hahn Susanna, născ. Tellmann; 10 x 12,5 cm; College Norman, Okla (SUA) (cf.
Krasser, Streitfeld 1965, fig. 2); (fig. 18).
28. Havlick Leopold, hangiu în Sibiu; 10 x 12 cm (cu ramă 15 x 17 cm); deteriorare
masivă a ceroplasticii, capul personajului desprins de bust sub bărbie, sticla crăpată, rama cu
puternice urme de uzură; Muzeul Brukenthal Sibiu, inv. nr. 1335: pe spate se află
însemnarea: „Leopold Havlick, Gastwirt, Z(ahl) 233, 1917, nr. 1341 şi Pictor necunoscut
din Ardeal, dimensiuni: În.: 0,15, lt.: 0,17 m”; (fig. 19) (foto - Alexandru Olănescu).
29. Kirchner Johann Gottfried (1782-1861), pălărier din Orăştie, 10 x 12,5 cm; în anul
1968 se afla în proprietate particulară, în acest oraş.
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30. Krasser David (1788-1851), brutar în Sebeş (confundat uneori cu David Krasser, care
a fost învăţător şi director al gimnaziului inferior din Sebeş, apoi preot în Petreşti şi
Apoldul de Sus); 12 x 24 cm; Heidelberg (Germania); (fig. 20) (foto - Konrad Klein).
31. Kraus Josef Friedrich (1824-1893), negustor în Sibiu; 11 x 13,5 cm; în anul 1968 se
afla la o familie din Sibiu.
32. Kraus Amalie, născ. Hutter von Huttern (1829-1908); 11 x 13,5 cm; păstrată
împreună cu nr. 30.
33. Leonhard Daniel Josef (1786-1853) este fiul notarului provincial Andreas Leonhard.
După terminarea studiilor la gimnaziul din Sibiu şi a universităţii din Göttingen, a activat ca
învăţător şi predicator la biserica spitalului din Sibiu, fiind numit în anul 1819 preot la
Orăştie, iar în anul 1829 decanul capitlului Orăştie. Este autorul numeroaselor lucrări şi
manuale şcolare despre istoria Transilvaniei şi în special despre oraşul Orăştie, precum şi al
descrierii Transilvaniei, care s-a amintit mai sus: Systematica Mammaliam ac avium
Transsylvanicarum enumeratio. Pro loco inter Profess. Gym. Cibin. Obtinendo exhibita, Sibiu, 1812;
Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniß von Siebenbürgen, Sibiu, 1818; Szászváros mit seiner
Umgebung geschichtlich dargestellt von der Gründung bis zur merkwürdigen Schlacht am Brotfeld 1480,
în: Transilvania, periodische Zeitschrift für Landeskunde, Sibiu, I, 1837, p. 236-252); Eine Sammlung
von Siegeln und Facsimile von den wichtigsten Originalurkunden aus dem Nationalarchiv, der Zeitfolge
nach (1819). Printre lucrările păstrate ca manuscris, se poate aminti şi cronica comunităţii
evanghelice din Orăştie, intitulată Möglichst vollständige Chronik der evngelischen Szászvároser
Gemeinde. Leonhard Daniel a organizat la Orăştie sesiunea anuală a „Siebenbürgische
Landeskundeverein” 1852/53, la care a ţinut comunicarea Denkwürdigkeiten von dem alten
Város und dem gegenwärtigen Broos; 10,5 x 12,5 cm, Heidelberg (Germania) (cf. Krasser,
Streitfeld 1965, fig. 6); (fig. 21) (foto - Konrad Klein).
34. Leonhard Daniel Josef; 10 x 13 cm (16 x 18 cm cu ramă), Heilbronn (Germania); (fig.
22) (foto - Bruno Missbrand).
35. Leonhard Daniel Josef; 10 x 14 cm; se afla în anul 1968 la un particular din Mediaş;
dispărută, între timp.
36. Leonhard Daniel Josef; se afla, în anul 1968, într-o colecţie particulară din Lindau
(Germania).
37. Leonhard Regine, născ. Felmer, († 1854), a doua soţie a lui Leonhard Daniel Josef,
văduva lui Gottfried Haubner, decedat în anul 1835; 10,5 x 12,5 cm, Heidelberg
(Germania); (fig. 23) (foto - Konrad Klein).
38. Leonhard Regine, născ. Felmer; 10 x 13 cm, Heilbronn (Germania); (fig. 24) (foto Bruno Missbrand).
39. Leonhard Regine, născ. Felmer; 10 x 14 cm, Lemgo (Germania); (fig. 25).
40. Leonhard Regine, născ. Felmer; în anul 1968 se afla într-o colecţie particulară la
Reutlingen (Germania).
41. Olert Michael (1788-1871), cojocar în Sebeş; 12,5 x 17 cm; în anul 1968, se afla la
Timişoara, într-o colecţie particulară; (fig. 26).
42. Olert Katharina Viktoria (născ. Beer), soţia lui Michael Olert (1798-1882); 12,5 x 17
cm; se afla în acelaşi loc în Timişoara; (fig. 27).
43. Pototzki Johann (1820-1873), moşier în Sebeş; 12 x 15 cm, Muzeul Municipal „Ioan
Raica” Sebeş, nr. inv. 2673. În depozitul muzeului se păstrează, cu acest număr, doar o
ramă, pe care I. Raica a scris cu cerneală albastră „Hartierul Erdt din Sebeş”, în timp ce în
registrul de inventar scrie „Figurină din ceară lucrată de Karl (!) Berg din Sebeş; îl reprezintă
pe I. Patatcky (!), sec. XIX cu ramă aurită, stare de conservare slabă, 23 x 20 cm, figura însă
lipseşte. Se păstrează doar ceara”. Johann Erdt a fost primul proprietar al morii de hârtie
din Strungari. Nu ne putem explica pe ce bază s-a putut naşte această confuzie.
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44. Roth Friedrich (1821-1894), jude scaunal superior în Sebeş; 12,2 x 11 cm, cu ramă 18
x 15,7 cm; se păstra iniţial în proprietate familială la Nocrich (jud. Sibiu) şi azi la Schwabach
(Germania). Dintr-o însemnare pe hârtie lipită pe dosul ceroplastiei, rezultă că a fost
„renovată” în anul 1963 de nepotul acestuia Friedrich Michael Roth. Se mai specifică aici că
acest personaj a fost fiul senatorului Georg Roth şi al soţiei sale Regina Roth, născută
Kepp, fiică de preot din Hosman. S-a născut ca ultimul copil al părinţilor săi, în 13
februarie 1821 la Sebeş, ocupând multe funcţii în magistratul orăşenesc, şi a murit în 25 mai
1894. S-a căsătorit în anul 1852 cu Barbara, fiica doctorului Ludwig Simonis (vezi nr. 53).
Relieful în ceară a fost executat în anul 1852, fără să se specifice de către care dintre cei doi
fraţi Berg; (fig. 28) (foto - Josef Balazs).
45. Roth Barbara, născ. Simonis (1834-1892), soţia lui Friedrich Roth; 15 x 11,5 cm (fără
ramă); 23 x 19,30 cm (cu ramă); se păstra, împreună cu nr. 43, în proprietate familială la
Nocrich, ajungând tot la Schwabach (Germania). Ceroplastia a fost „reînnoită” de acelaşi
nepot, în anul 1970, care aduce următoarele completări despre personajul reprezentat în
relief: „Anna Barbara Roth, născută Simonis a fost fiica medicului Ludwig Simonis şi a
soţiei sale Barbara Sofia, fiica lui Franz Puchner din Viena. S-a născut la Viena la 10 mai
1834 şi a decedat la Sebeş la 1 martie 1892. S-a căsătorit cu bunicul meu Friedrich Roth,
jude scaunal superior în anul 1852. Acest portret de ceară a fost executat de portretistul în
ceară Berg (fără a se spune care anume), în anul 1854. Ea poartă în braţe primul ei născut
Johanna, născută 1854 şi decedată în anul 1876”; (fig. 29) (foto - Josef Balazs).
46. Salmen Franz Josef von (1801-1875), jude suprem al saşilor (comes); 8 x 11 cm; se
afla la Muzeul Brukenthal Sibiu; piesă dispărută (cf. Bielz [1936], p. 67, nr. 762: „Brustbild,
profil nach rechts, blondes Haar und Schnurrbart, schwarzer Frack mit hohem Kragen” ...
um 1850), adică în jurul anului 1850.
47. Schwab Andreas, hangiu din Sibiu; 10 x 12,5 cm (17 x 15 cm cu rană), Muzeul
Brukenthal Sibiu, nr. inv. 1333; pe verso, pe două bileţele de hârtie, scrie: „Andreas
Schwab, Gastwirt. Z(ahl) 233/1917, nr. 1339. Pictor din Ardeal necunoscut. nr. tab. 1339,
lucrare în ceară. Dimensiuni: În. 0,15, lţ. 0,17 m”; (fig. 30a şi 30b) (foto - Alexandru
Olănescu).
48. Schwab Katharina, soţia lui Andreas Schwab; 10 x 12,5 cm (17 x 15 cm cu ramă),
Muzeul Brukenthal Sibiu, nr. inv. 1334 (cf. Bielz, p. 79, nr. 895); (fig. 31) (foto - Alexandru
Olănescu).
49. Seiwerth Caroline, căs. Heitz (1840-1915), soţie de protopop în Sebeş; 9,5 x 12,5 cm;
College Norman, Okla, SUA (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 220 - Carl Berg, pe la 1850;
Krasser, Streitfeld 1965, fig. 8); (fig. 32).
50. Seiwerth Irene, căs. Leonhard (1853-1881), portret de fată; 9,5 x 12,5 cm; College
Norman, Okla, SUA (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 3); (fig. 33).
51. Seiwerth Johann Andreas (1813-1879), senator în Sebeş; 9,5 x 12,5 cm; College
Norman, Okla, SUA (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 218, Carl Berg, pe la 1850; Bielz [1936], p.
69, nr. 781).
52. Simonis Ludwig (1807-1888), medic în Sebeş. Născut la Sighişoara ca fiul lui Georg
Simonis, preot în Saschiz; după absolvirea liceului la Sighişoara a urmat Universitatea din
Viena, stabilindu-se ca medic în Sebeş, exercitând şi funcţia de medic de comitat; 12,5 x
15,5 cm, datată 1852; în anul 1968 se afla într-o colecţie particulară din Sebeş, de unde i s-a
pierdut urma (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 4).
53. Simonis Barbara Sophia, născ. Puchreither (1807-1869), soţia medicului Ludwig
Simonis; 9,5 x 12,5 cm; se afla la Sebeş, în acelaşi loc cu nr. 51.
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54. Spech Adolf (1824-1920), judecător de tablă regească în Sibiu; dimensiuni: 23 x 26,5
cm (cu ramă), 15,5 x 19,5 cm (cu paspartu), 10 x 13 cm (portret oval); Nürnberg
(Germania); (fig. 34) (foto - Gut Bayreuth).
55. Vankhel von Seeberg Adolf Fr. V. (1811-1898), consilier fiscal în Sibiu, proprietar
necunoscut, cf. Bielz [1936], p. 85, nr. 948 (cu menţiunea în jurul anului 1845).
56. Vankhel von Seeberg Eleonora, născ. von Simon, soţia lui Adolf Friedrich Vankhel
von Seeberg, proprietar necunoscut; cu aceeaşi datare (cf. Bielz [1936], p. 85, nr. 949).
57.- Vankhel von Seeberg Johann Georg (1776-1861), cancelist la Comisariatul Superior
al Transilvaniei; proprietar necunoscut.
58. Vankhel von Seeberg Johanna Susanna, născ. Baußner, soţia lui Johann Georg
Vankhel von Seeberg; proprietar necunoscut.
59. Wagner Josef (1833-1898), negustor în Sebeş; 11,5 x 15 cm; pe verso, bileţel cu
însemnarea: „Josef Wagner, 1833 geboren - 1899 gestorben. Carl Berg, akademischer Maler
um 1850 possiert worden”, Remsek (Germania); (fig. 35) (foto - Werner Sedler).
60. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), săpunar (Seifensieder) în Sebeş, o familie foarte
înstărită, cu o criptă impunătoare în cimitirul evanghelic din acest oraş, în peretele exterior
aflându-se o nişă cu piatra de mormânt a acestui Daniel Wallepagi; (fig. 36a şi 36b) (foto Volker Wollmann); 11,5 x 15 cm; Heilbronn (Germania) (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig.
7); (fig. 37) (foto - Bruno Missbrand).
61. Wallepagi Daniel Josef, Amberg (Germania); pe spate, pe un bileţel, se află
însemnarea „Possierung v. Karl Berg aus Österreich in Mühlbach 1850-1860. Karl Berg,
Österreicher von 1850-1860 in Mühlbach” (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 216, cu menţiunea: în
jurul anului 1850); (fig. 38) (foto: Josef Balazs).
62. Wallepagi Susanna, născ. Buchholzer (1798-1853), soţia lui Daniel Josef Wallepagi;
11,5 x 15 cm (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 217, cu menţiunea: în jurul anului 1850; Bielz
[1936], p. 87, nr. 973); (fig. 39) (foto - Josef Balazs).
63. Wallepagi Josef (1826-1900), proprietarul turnătoriei şi al forjei de aramă din Sebeş.
Această manufactură se afla în afara oraşului, lângă râul Sebeş, în „Rât”, pe partea stângă a
râului. Ceroplastia se afla, în anul 1968, la o familie din Stuttgart (Germania); dispărută fără
urmă.
64. Wallepagi Johanna, născ. Umling (1832-1878), soţia lui Josef Wallepagi; se afla în
acelaşi loc ca şi nr. 62.
65. Wellmann Carl Adolf (1824-1885), inspector financiar în Sebeş; 11 x 13,5 cm (după
informaţiile proprietarului: 14,5 x 12 cm, fără ramă şi 18,5 x 15,8, cm cu ramă); se afla, în
anul 1968, la farmacistul Gustav Schuster, din Aiud (jud. Alba), care, într-o scrisoare
adresată lui Theobald Streitfeld, descrie relieful în ceară în felul următor: „Rahmen 18 x 15
cm. Bild 13,5 x 11 cm Sch(arzer) Hintergrund mit Fenster 3,5 x 8 cm, Mann in der . . . (?)
hat braunen Bart und Schnurbart, ohne Kopfbedeckung, die rechte Hand vor die Brust
egschoben, links gestützt, hält einen Su . . . (?) oder sonst einen Gegenstand in der Hand,
schwarzer vornehmer Rock, hemd mit Spitzen, besetzt ein Profilbild. Im Fenster sind
einige Häuser, Hügel und der blaue Himmel sichtbar”.
66. Wellmann Caroline, născ. Tellmann (1803-1867); 11 x 13,5 cm; s-a păstrat,
împreună cu piesa nr. 64, la farmacistul amintit din Aiud, care o descrie în scrisoarea
amintită în felul următor: „Rahmen einfach vergoldet 16 cm hoch und 13 cm breit, das Bild
13,5 x 11 cm, darstellend auf schwarzem Hintergrund mit Fenster 7,5 x 5,5 cm, eine ältere
Frau sitzend. Sie hat ein dunkles Kleid an und Haube auf der Figur, ist im Profil. Im
Fenster sind einige Bäume sichtbar, Wasser fließt den Hügel herab. Es ist Caroline
Wellmann geb. in Mühlbach, Tochter des Pfarrers Thelmann 1803-1867 16./II”.
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67. Wellmann Michael (1793-1856), născut la Sibiu, preot la Răhău (jud. Alba), apoi la
Lancrăm (jud. Alba); 15,5 x 17,5 cm; Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, nr. inv. 2558;
stare de conservare foarte slabă, relieful deteriorat în urma mai multor crăpături ale cerii,
capul desprins şi fracturat; fig. 40 (foto - Radu Totoianu).
68. Wellmann Livitraud, soţia preotului Michael Wellmann; 15,7 x 18 cm; Muzeul
Municipal „Ioan Raica” Sebeş; nr. inv. 2557; achiziţionată de muzeu în 30 septembrie 1964
de la Emma Wellmann (Pajo) din Sebeş; Streitfeld o consideră un personaj necunoscut;
(fig. 41) (foto - Radu Totoianu).
69. Ziegler Johann Daniel von (1777-1854), primar de Sibiu; 9 x 11 cm; proprietar
necunoscut (cf. Bielz [1936], p. 91, nr. 1010 [„Hüftbild, profil, schwarzer Rock, 11 x 9 x .
Unbekannt (um 1850)”]).
70. Student necunoscut; 12 x 14,5 cm; se afla la farmacistul Gustav Schuster din Aiud,
care descrie ceroplastia în felul următor, în scrisoarea către Theobald Streitfeld: „Rahmen
18,5 x 15,9 cm, Bild 14,6 x 12 cm. Schwarzer Hintergrund und Fenster 9,5 cm x 4,5 cm.
Ein Student, jung, er sitzt, hat die rechte Hand aufgestützt, bloß der Oberkörper sichtbar.
Er trägt schwarzen Rock mit gold, rot, schwarzem Band („Culeur”), es ist ein Profilbild,
ohne Kopfbedeckung. Im Fenster sieht man einen Baumstamm und eine Burg. Bild
unbekannt”.
71. Personaj feminin, necunoscut; 12 x 16 cm; în anul 1968 se afla la un colecţionar din
Sibiu.
72. Personaj feminin, necunoscut; ultimul proprietar se afla la Karlsruhe (Germania),
dar, după provenienţa reliefului de ceară de la fotograful Oskar Bach, nu este exclus ca
acest personaj să provină din Alba Iulia sau chiar din Sebeş; (fig. 42) (Foto - K. Klein).
73. Personaj feminin, necunoscut, din colecţia farmacistului Gustav Schuster din Aiud;
informaţii comunicate lui Theobald Streitfeld, în scrisoarea citată mai sus: „Rahmen 18,5 x
15 cm. Bild 14,5 x 12 cm. Schwarzer Hintergrund. Frau in mittleren Jahren, anliegendes
Kleid, dunkel, dekolltiert, Spitzen sichtbar, ebenso perlenhalsband, hat schöne weiße
Haube auf, Profil von rechts portretiert. Angeblich Susanne Hahn”.
74. Macheta-proiect a unui relief pentru o fântână, fragment; Viena.
Wax Relief Portraits by Brothers Wilhelm and Carl Berg from Sebeş
(Abstract)
In the late 18th century and the first decades of the 19th century, when the gubernium
moved to Cluj, the city of Sibiu began to gradually lose its status as Transylvania’s leading
artistic centre. Moreover, the decline of Transylvanian portrait-making started to show in
other urban centres as well. Artists such as Anton Fiala realised that this kind of art was
much to costly for certain social layers, and that it had absolutely no future with ascending
bourgeoisie. Thus, they worked not only as painters but also as photographers making use
of the special technique called daguerreotype. Until after 1850 when photographing became
widespread, Transylvania portrait-making, however, had gone through other intermediate
stages. The bourgeoisie, fascinated with the Biedermaier style, felt satisfied with less
pretentious artistic work, for example with silhouettes or lithography. Lithography became
fashionable especially in Sibiu where in the year 1821 the first lithography workshop of
Michael Bielz was established.
In the fourth decade of the 19th century, another form of artistic creation spread in
southern Transylvania and came to meet the needs of a certain social category. Here we
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refer to the wax relief portraits created in a rather limited geographical space in the mid-19th
century.
Several isolated pieces found in public and private collections were put forward on
art exhibitions or published in papers dealing with graphic art (portrait-making,
respectively) in Transylvania. The complete lack of preoccupation with identifying these
wax relief portraits has a long history, however. What we know today is that almost all of
the portraits were made by brothers Wilhelm and Carl Berg, natives of Vienna established
in Sebeş.
In 1965 historian Theobald Streitfeld from Sebeş and Harald Krasser from Sibiu, art
historian and literary critic, published the first study about the two portrait-makers.
Although Wilhelm and Carl Berg worked shortly in Sibiu, then in Sebeş and occasionally in
Orăştie, some of their wax reliefs portraying all kinds of people could as well have been
created in other places besides these three.
Despite the difficulties Streitfeld and Krasser faced in studying the pieces that were
no longer in Transylvania, as the Iron Curtain and censorship made it impossible for them
to contact the owners, the statistics on their diffusion area is eloquent. Their undertaking
was highly hindered by the lack of solid photographic documentation. Furthermore, the
quality of many photographs the two specialist possessed was so low that it rendered them
unfit for publication.
This is also one of the reasons that stood at the basis of our undertaking to put
together a catalogue containing, inasmuch as possible, all the portraits created by the two
artists from Sebeş. We were able to identify, with very few exceptions, the people portrayed
but we are still missing some data regarding the life and place of activity of some of them.
In the course of our investigation we were unable to check a series of technical data, such
as the size of the wax relief portraits (with or without frame), that is sometimes rather
contradicting.
Following the wish of these wax reliefs’ current owners, we did not reveal their
names and only mentioned their place of residence with the aim of reconstructing the
immigration process from Transylvania. In most of the cases the wax reliefs continued to
be kept as family relics even after the owners moved to Germany, Austria or the United
States of America.
Explanation of figures
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.

Maria Theresa (1717-1780), Brukenthal National Museum, Sibiu.
Joseph II (1741-1790), Brukenthal National Museum, Sibiu.
Ornamental composition - birthday present. Brukenthal National Museum,
Sibiu.
Arz Martin (1768-1849), private collection.
Arz Martin (1768-1849), private collection.
Baumann Ferdinand (1812-1884), private collection.
Binder Georg Paul (1784-1867), private collection.
Binder Georg Paul (1784-1867), Brukenthal National Museum, Sibiu.
Binder Georg Paul (1784-1867), Central Museum of the Evangelical Church in
Sibiu.
Bußner Andreas (1776-1836), private collection.
Conrad von Heydendorff, Johann A. (1774-1855), private collection.
Filtsch Joseph (1782-1860), private collection.
Filtsch Joseph (1782-1860), the Transylvanian Museum in Gundelsheim.
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Fig. 14. Filtsch Karoline (née Felmer), private collection.
Fig. 15. Filtsch Karoline, the Transylvanian Museum in Gundelsheim.
Fig. 16. Gestalter Michael (1801-1883), private collection.
Fig. 17. Gestalter Luise (1831-1912), private collection.
Fig. 18. Hahn Susanna, née Tellmann (1811-1879), private collection.
Fig. 19. Havalick Leopold. Brukenthal National Museum, Sibiu.
Fig. 20. Krasser David (1788-1851), private collection.
Fig. 21. Leonhard Daniel Josef (1786-1853), private collection.
Fig. 22. Leonhard Daniel Josef (1786-1853), private collection.
Fig. 23. Leonhard Regine, née Felmer († 1854), private collection.
Fig. 24. Leonhard Regine, née Felmer, private collection.
Fig. 25. Leonhard Regine, née Felmer, private collection.
Fig. 26. Olert Michael (1788-1871), private collection.
Fig. 27. Olert Katharina Viktoria (1798-1882), private collection.
Fig. 28. Roth Friedrich (1821-1894), private collection.
Fig. 29. Roth Barbara, née Simonis (1834-1892), private collection.
Fig. 30a-b. Schwab Andreas (1801-1875). Brukenthal National Museum, Sibiu.
Fig. 31a-b. Schwab Katharina. Brukenthal National Museum, Sibiu.
Fig. 32. Seiwerth Caroline, married name Heitz (1840-1915), private collection.
Fig. 33. Seiwerth Irene, married name Leonhard (1853-1881), private collection.
Fig. 34. Spech Adolf (1824-1920), private collection.
Fig. 35. Wagner Josef (1833-1898), private collection.
Fig. 36a-b. The tombstone of Wallepagi Daniel Josef and the family crypt in the Evangelical
Cemetery of Sebeş.
Fig. 37. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), private collection.
Fig. 38. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), private collection.
Fig. 39. Wallepagi Susanna, née Buchholzer (1798-1853), private collection.
Fig. 40. Wellmann Michael (1793-1856). Ion Raica Municipal Museum of Sebeş.
Fig. 41. Wellmann Livitraut. Ion Raica Municipal Museum of Sebeş.
Fig. 42. Unknown woman, private collection.
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Fig. 1. Maria Theresia (1717-1780),
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Fig. 2. Josif II (1741-1790),
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
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Fig. 3. Compoziţie ornamentală - cadou oferit la o zi onomastică, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
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Fig. 4. Arz Martin (1768-1849), colecţie particulară

Fig. 5. Arz Martin (1768-1849), colecţie particulară
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Fig. 6. Baumann Ferdinand (1812-1884), colecţie particulară

Fig. 7. Binder Georg Paul (1784-1867), colecţie particulară
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Fig. 8. Binder Georg Paul (1784-1867),
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Fig. 9. Binder Georg Paul (1784-1867),
Muzeul Central al Bisericii Evanghelice C. A. din România, Sibiu
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Fig. 10. Bußner Andreas (1776-1836), colecţie particulară

Fig. 11. Conrad von Heydendorff, Johann A. (1774-1855),
colecţie particulară
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Fig. 12. Filtsch Joseph (1782-1860), colecţie particulară

Fig. 13. Filtsch Joseph (1782-1860), Muzeul Transilvănean
Gundelsheim
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Fig. 14. Filtsch Karoline (născ. Felmer), colecţie particulară

Fig. 15. Filtsch Karoline, Muzeul Transilvănean Gundelsheim
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Fig. 16. Gestalter Michael (1801-1883), colecţie particulară

Fig. 17. Gestalter Luise (1831-1912), colecţie particulară
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Fig. 18. Hahn Susanna, născ. Tellmann (1811-1879),
colecţie particulară

Fig. 19. Havalick Leopold. Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
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Fig. 20. Krasser David (1788-1851), colecţie particulară

Fig. 21. Leonhard Daniel Josef (1786-1853), colecţie particulară
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Fig. 22. Leonhard Daniel Josef (1786-1853), colecţie particulară

Fig. 23. Leonhard Regine, născ. Felmer († 1854), colecţie particulară
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Fig. 24. Leonhard Regine, născ. Felmer, colecţie particulară

Fig. 25. Leonhard Regine, născ. Felmer, colecţie particulară
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Fig. 26. Olert Michael (1788-1871), colecţie particulară

Fig. 27. Olert Katharina Viktoria (1798-1882), colecţie particulară
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Fig. 28. Roth Friedrich (1821-1894), colecţie particulară

Fig. 29. Roth Barbara, născ. Simonis (1834-1892),
colecţie particulară
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Fig. 30a. Schwab Andreas (1801-1875),
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Fig. 30b. Schwab Andreas - detaliu
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Fig. 31a. Schwab Katharina. Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Fig. 31b. Schwab Katharina - detaliu
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Fig. 32. Seiwerth Caroline, căs. Heitz (1840-1915),
colecţie particulară

Fig. 33. Seiwerth Irene, căs. Leonhard (1853-1881),
colecţie particulară
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Fig. 34. Spech Adolf (1824-1920), colecţie particulară

Fig. 35. Wagner Josef (1833-1898), colecţie particulară
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Fig. 36a. Piatra funerară a lui Wallepagi Daniel Josef

Fig. 36b. Cripta familiei Wallepagi Daniel Josef,
în cimitirul evanghelic din Sebeş
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Fig. 37. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), colecţie particulară

Fig. 38. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), colecţie particulară
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Fig. 39. Wallepagi Susanna, născ. Buchholzer (1798-1853),
colecţie particulară

Fig. 40. Wellmann Michael (1793-1856).
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş
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Fig. 41. Wellmann Livitraut.
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

Fig. 42. Personaj feminin, necunoscut. Colecţie particulară
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OCUPAŢII LA SEBEŞ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Călin ANGHEL
În prima jumătate a secolului al XIX-lea meşteşugul săsesc a intrat
într-o criză accentuată, ce s-a manifestat iniţial prin stagnare, iar apoi prin
decădere accentuată. Economia săsească era depăşită, în special, din cauza
perpetuării breslelor. Micile ateliere meşteşugăreşti produceau, în preajma
revoluţiei de la 1848, 41,61% din valoarea totală a producţiei industriale,
acest fapt arătând o rămânere în urmă a Transilvaniei şi în acest domeniu1.
Numărul scăzut al micilor meşteşugari s-a datorat şi menţinerii
restricţiilor impuse de bresle, care îngrădeau iniţiativa întreprinzătorilor şi
împiedicau crearea unui climat economic sănătos2. Breslele vor fi, însă,
treptat eliminate din viaţa economică şi înlocuite de corporaţii ale
meşterilor, legea industrială din 1852 înlăturând monopolurile şi îngrădirile
breslelor, care din anul 1872 îşi vor înceta activitatea. În aceste condiţii,
totuşi, numărul celor care practicau meşteşugurile tradiţionale era într-o
continuă scădere, pricinuită de concurenţa făcută de fabricile, care deveneau
tot mai prezente în industria provinciei, dar şi de emigrarea unui procent
însemnat de etnici germani în România sau în America3.
În ciuda progresului industrial înregistrat în Transilvania, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, structura populaţiei, din punct de vedere
ocupaţional, a rămas una specifică societăţii tradiţional rurale4. Revoluţia
industrială nu-şi va face simţit efectul în Transilvania, decât după anul 19005.
Şi în anul 1900, potrivit unui recensământ realizat acum, liber-profesioniştii,
care practicau meşteşuguri tradiţionale, aveau încă o pondere destul de
însemnată în peisajul ocupaţional al Transilvaniei, numeric, situându-se pe
poziţia a patra, după lucrătorii din agricultură, muncitorii din industrie şi
„servitorii casnici”6.


Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş; email: calinang@gmail.com.
1 Gyémánt 1992, p. 186.
2 Istoria românilor 2003a, p. 171.
3 Bolovan 2000, p. 210.
4 Recensământul din 1900, vol. II, p. 10.
5 Istoria românilor 2003b, p. 293.
6 Recensământul din 1900, vol. II, p. 11.
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Deşi în secolul al XIX-lea producţia manufacturieră era destul de slab
reprezentată la Sebeş, progresul industrial, care a cuprins întreaga
Transilvanie nu a ocolit nici acest oraş. Astfel, s-au înfiinţat manufacturi şi
fabrici ca: pânzăria Baumann (1834)7, fabrica de piele Dahinten (1843)8,
fabrica de hârtie de la Petreşti (1852), fabrica de cherestea din „Arini”
(1877)9 ş.a. Alături de muncitorii din aceste fabrici şi ateliere, în Sebeş îşi
desfăşurau activitatea şi meşteşugari, deţinători ai unor mici ateliere, care
practicau diverse ocupaţii, unele cu o vechime considerabilă. Numărul lor
scăzut demonstrează că nici Sebeşul nu a fost ocolit de transformările
economice şi sociale care au afectat întreaga Transilvanie, mai ales după
instaurarea regimului dualist.
Potrivit unui document emis, la 20 martie 1885, de Camera de
Industrie şi Comerţ din Braşov, la Sebeş, 265 de persoane, liberprofesionişti, practicau 51 de diverse ocupaţii10. Numărul acestora este
relativ de mic, raportat la cei 6244 de locuitori pe care-i avea oraşul în anul
188011. Acesta nu va înregistra creşteri semnificative nici anii următori, în
1900 era de 27912, în condiţiile în care populaţia va ajunge la 777013.
cizmari
tâmplari
cojocari
pantofari
rotari
fierari
curelari
brutari
croitori
ţesători
dogari
tinichigii
sticlari
funar
pălărier
fabricant de ţiglă

18
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4
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2
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1

Fig. 1. Meşteşugari la Sebeş în 1885

Industria textilă (1834-1948).
Sârbu, Mutu 1995, p. 91; Mühlbach Industrie 1924, p. 4; vezi şi Raica 2002, p. 182-204.
9 Wollmann 2003, p. 112.
10 MMIRS, Biblioteca Documentară, nr. inv. 225, 16 f.
11 Recensământul din 1880, p. 6.
12 Recensământul din 1900, vol. II, p. 40.
13 Recensământul din 1900, p. 34.
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În spiritul tradiţiei meşteşugăreşti a Sebeşului, cel mai bine
reprezentate sunt ocupaţiile ce s-au practicat aici încă din Evul Mediu şi care
aveau drept finalitate producerea de bunuri în atelierele meşterilor şi
comercializarea lor. Cel mai bine reprezentat era meşteşugul cizmăritului,
practicat de 18 meseriaşi, urmat de cel al tâmplăriei, cu 16 şi de cojocărit, cu
12. Pe poziţia a patra se situau pantofarii - 11, urmaţi de rotari - 10, curelari
- 6, brutari - 5, croitori - 4, ţesători - 4, dogari - 3, tinichigii - 3 şi sticlari - 2.
Existau câte un funar, un pălărier şi un fabricant de ţiglă.
Meşteşugul fierăritului, cu tradiţie îndelungată la Sebeş, este încă
destul de bine reprezentat, desfăşurându-şi activitatea aici, la sfârşitul
secolului al XIX-lea, opt fierari şi patru căldărari, ce lucrau în cupru.
Activităţile comerciale sunt şi ele destul de bine reprezentate, existând
o mare varietate de negustori şi comercianţi: negustori - 14, comercianţi de
vin - 12, prăvălieri - 8, comercianţi de grâne - 2, agenţi de vin - 1,
comercianţi de făină - 1, comercianţi de piele - 1.
36

cârciumari
19

măcelari
negustori

14
12

comercianţi de vin
8

prăvălieri
farmacişti

2

comercianţi de grâne

2

comerciant de făină

1

comerciant de piele

1

agent de vin

1

librar

1

tipograf

1

Fig. 2. Comercianţi la Sebeş în 1885

Surprinzător, ocupaţia cu cei mai mulţi practicanţi a fost cârciumăritul:
nu mai puţin de 36 de sebeşeni se îndeletniceau cu comercializarea
produselor alcoolice şi cu prepararea şi vânzarea de mâncăruri gătite,
activităţi care le aduceau profituri, în funcţie de dimensiunile localului şi de
clientela pe care o vizau. În acelaşi sector, alimentar, existau la Sebeş şi 19
măcelari, care practicau o ocupaţie, de asemenea, bine reprezentată şi cu
tradiţie, o breaslă a măcelarilor existând aici încă din Evul Mediu.
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După ce în anul 1799 s-a deschis la Sebeş prima farmacie, numită „La
Înger”, de către Adam Martin Thomas Mauksch14, în anul 1885 în oraş îşi
desfăşurau activitatea doi farmacişti. De remarcat este şi faptul că în Sebeş,
la sfârşitul secolului al XIX-lea, îşi desfăşurau activitatea un librar şi un
tipograf. De altfel, ca o consecinţă a modernizării societăţii transilvănene, se
observă în această perioadă o creştere a numărului celor cu ocupaţii
intelectuale15.
Mai modest reprezentate sunt unele îndeletniciri care ar putea fi
încadrate în ceea ce azi numim sfera serviciilor. Existau şapte zidari, patru
dulgheri, tot atâţia fântânari şi trei lăcătuşi. Sunt consemnate şi alte ocupaţii
ce se pot încadra în aceeaşi categorie: strungari - 4, vopsitori - 3, morari - 3,
frizeri - 2, ceasornicar - 1, zugrav - 1 şi hornar - 1. Existau şi ocupaţii ceva
mai pitoreşti, cum ar fi, de pildă, un măţar, care pregătea şi vindea maţe
pentru prepararea cârnaţilor, precum şi un turtar.
zidari
dulgheri
fântânari
strungari
vopsitori
lăcătuşi
morari
frizeri
zugrav
ceasornicar
hornar
măţar
turtar
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Fig. 3. Ocupaţii de tip servicii în 1885

Existau şi locuitori care îşi câştigau existenţa din arendarea de terenuri
agricole sau a unor mori, un antreprenor şi un afacerist.
Din punct de vedere etnic, majoritatea covârşitoare a meşterilor şi
comercianţilor era săsească, din totalul de 265 înregistrări, aceştia regăsinduse în 197. Pe locul al doilea se situează românii, cu 45 de poziţii, iar pe cel de
al treilea, maghiarii cu 21. După cum aminteam mai sus, Sebeşul, potrivit
recensământului din 1880, avea o populaţie de 6244 locuitori, cu următoarea
structură etnică: 3642 de români, 2086 de saşi, 187 de maghiari, 11 slovaci, 4
14
15

Acker 1971, p. 271-281.
Bolovan 2000, p. 231.
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ruteni şi 86 alte naţionalităţi16. Raportându-ne la structura etnică a
populaţiei, constatăm o realitate gravă, care caracteriza populaţia
românească şi anume slaba reprezentarea a acesteia în activităţi
meşteşugăreşti şi comerciale, independente.

români: 45
maghiari: 21
altele: 2
saşi: 197

Fig. 4. Structura etnică a meşteşugarilor şi comercianţilor din Sebeş în 1885

Îi găsim pe români implicaţi în ocupaţii diverse, dar într-un număr
insuficient, raportat la totalul pe care îl reprezintă, în cadrul populaţiei
oraşului, ei constituind majoritatea absolută. Cauzele acestei situaţii sunt
cunoscute şi nu vom insista asupra lor. Astfel, cei mai mulţi erau cârciumari,
14 dintre ei practicând această ocupaţie. De altfel, interesant este faptul că
această îndeletnicire avea, din punct de vedere etnic, structura cea mai
complexă, pe lângă cei 14 români, erau 16 saşi (dintre care patru femei),
cinci maghiari şi un slovac (?).
Din cei 19 măcelari, opt erau români, iar dintre cei opt fierari,
jumătate erau români. De asemenea, doi dintre cei şapte zidari erau români.
Mai sunt consemnaţi români având şi alte îndeletniciri, precum: un cojocar,
un brutar, un morar, un comerciant, un comerciant de vin şi un prăvălier, iar
din cei 13 arendaşi, patru erau români.
În încercarea remedierii acestei situaţii, care nu era specifică doar
oraşului Sebeş, şi pentru sprijinirea meseriaşilor români, în Transilvania,
începând cu anul 1873, s-au constituit numeroase asociaţii ale
meşteşugarilor şi comercianţilor, sprijinite de ASTRA şi de sistemul bancar
românesc17. Astfel, în anul 1878, la Sebeş se încearcă organizarea unei
reuniuni a meseriaşilor şi comercianţilor români, la şedinţa inaugurală
16
17

Recensământul din 1880, p. 6-7.
Istoria românilor 2003b, p. 296.
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participând peste 60 de meşteşugari, iar în anul 1893 s-a constituit Reuniunea
„Andreiana” pentru meserii şi industrie urmată în 1898 de Reuniunea „Andreiana”
pentru meserii şi comerciu18. A fost ales numele Andreiana datorită faptului că
patronul spiritual al reuniunii a fost Andrei, baron de Şaguna. Scopul
acesteia era de a promova dezvoltarea economică şi socio-culturală a
românilor. De asemenea, reuniunea organiza expoziţii cu caracter
profesional, în care erau prezentate meseriile membrilor săi, între care erau
ilustrate şi meşteşugurile casnice. Organiza conferinţe pe teme profesionale,
dar şi cu subiecte de interes mai larg, cum erau agricultura şi igiena sau chiar
literatura şi filozofia19. Reuniunea avea, în anul 1902, 44 de membri: 42 din
Sebeş şi câte un meseriaş din Sibiu şi din Alba Iulia20.

români

3642
45

2086

saşi

maghiari

alte naţionalităţi

197

187
21

101
2

liber-profesionişti

totalul populaţiei

Fig. 5. Numărul liber-profesioniştilor raportat la populaţia, pe etnii, oraşului

Referindu-ne la locuitorii de etnie maghiară, se poate observa că în
raport cu totalul de 187, cei 21 de liber-profesionişti, meşteşugari şi
comercianţi, consemnaţi în documentul din 1885, reprezintă un procent de
11,22%, foarte ridicat, comparativ cu cel al românilor (1,23%) şi chiar al
saşilor (9,44%).
Îi regăsim cu îndeletniciri diverse: cârciumari - 5, cojocari - 2, curelari
- 2, pantofari - 2, cizmar - 1, comerciant de grâne - 1, fierar - 1, măţar - 1,

Raica, Fleşer 1976, p. 473-481; Totoianu, Paraschiv 2004, 195 p.
Ibidem, p. 159-161.
20 Ibidem, p. 41.
18
19
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prăvălier - 1, tâmplar - 1 şi ţesător -1. De asemenea, existau doi arendaşi şi
un antreprenor ce aparţineau minorităţii maghiare.
Un alt aspect important pe care îl subliniază documentul, este rolul
foarte scăzut pe care, încă, îl juca femeia, în cadrul activităţilor
meşteşugăreşti şi comerciale, independente, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
ca de altfel în întreaga societate. Astfel, din totalul de 265 de meseriaşi şi
comercianţi, consemnaţi în documentul din 1885, abia opt sunt femei
(3,01%). Cele mai multe dintre ele se ocupau cu cârciumăritul sau deţineau
prăvălii. Cinci erau de naţionalitate germană, iar trei românce.
Astfel, după eliminarea breslelor din economia Transilvaniei în 1872,
cu toate restricţiile şi monopolurile pe care le-au deţinut şi impus de-a lungul
secolelor, era de aşteptat ca numărul meşteşugarilor să crească, în special cel
al românilor, care până atunci nu aveau dreptul să practice anumite meserii.
Dar, modernizarea Transilvaniei, care la sfârşitul secolului al XIX-lea începe
să fie tot mai vizibilă, în special prin dezvoltarea sectorului industrial, a
condus, în cele din urmă, la scăderea numărului de meşteşugari saşi şi nu a
favorizat creşterea numerică a celor de alte naţionalităţi. Tendinţa generală a
fost aceea de scădere în importanţă, pentru economia Transilvaniei, a
acestui tip de activităţi, în condiţiile concurenţei tot mai mari pe care
produsele fabricilor o făceau celor meşteşugăreşti.
The Crafts Practised in Sebeş at the End of the 19th Century
(Abstract)
The early 19th century saw Saxon handicrafts step into an accentuated crisis going
from a complete stillstand to a steep downfall. Saxon economy became obsolete especially
due to the long-lastingness of the guilds. Out of small artisan's workshops came, round the
Revolution of 1848, 41.61% of all industrial production which is evidence that Transylvania
lagged behind in this sector. One of the reasons for the low number of small craftsmen was
guild restrictions that hampered the initiative of entrepreneurs and stood in the way of a
healthy economic climate. Guilds were, however, gradually eliminated from the economic
life and replaced with craftsmen's corporations. The industrial law of 1872 eliminated
monopolies and restrictions imposed by the guilds that ceased their activity in 1872. Under
these circumstances, the number of traditional craftsmen was on a continuous downward
plunge because of the competition posed by the ever increasing number of factories in the
province.
Apart from workers in factories and workshops, the town of Sebeş also had
craftspeople, owners of small workshops, engaged in various occupations, some of which
with a long history behind. Their sheer number is evidence of the fact that the town of
Sebeş underwent the same economic and social transformations as the rest of Transylvania,
especially after the installation of the dual monarchy.
According to a document issued on 20 March 1885 by the Trade and Industry
Chamber of Braşov, there were in Sebeş 265 artisans engaged in 51 different occupations.
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Their number is relatively low considering the total number of inhabitants the town had in
1880, namely 6244. The population of Sebeş had the following ethnic structure: 3642
Romanians, 2086 Saxons, 187 Hungarians, 11 Slovaks, 4 Ruthenians and 86 people of
other nationalities.
In the spirit of tradition, the occupations best represented in Sebeş were those
dating back to the Middle Ages centered round the production and marketing of
handcrafted goods. Best represented was shoemaking (boots), practised by 18 people,
followed by cabinet-making with 16 people and furrier's trade, with 12 people. In the
fourth place were shoemakers – 11 instances, followed by wheelwrights- 10, harness
makers - 6, bakers - 5, tailors - 4, weavers - 4, coopers - 3, tinsmiths - 3 and glass blowers 2. Commercial activities are also well-represented as there was a large number of merchants
and traders. More modestly represented are certain occupations we would call services
today. Some other occupations that could be included into this latter category are also
mentioned: 4 turners, 3 dyers, 3 millers, 2 barbers, 1 clockmaker, 1 house painter and 1
chimney sweeper.
From an ethnic perspective, the overwhelming majority of craftsmen and traders
were Saxons, 197 out of 265. In the second place are the Romanians with 45 people and in
the third the Hungarians with 21. Romanians were engaged in most diverse occupations
but in an insufficient number considering they were the most numerous ethic group in
town. Most of them, 14, were publicans but there were also butchers, furriers, blacksmiths
and shop keepers.
As regards the Hungarians here, what can be noticed is that in the document of
1885 there is reference to 21 craftsmen and traders. Considering their total number was
187, a rather large percentage of Hungarians were engaged in such activities, namely
11.22% as compared to Romanians (1.23%) and the Saxons (9.44%)
The modernisation of Transylvania by virtue of industrial development, mainly,
became ever more conspicuous in the late 19th century and it eventually led to a decrease in
the number of Saxon artisans, those of other nationalities having been also negatively
affected.
Explanation of figures
Fig. 1. Craftsmen in Sebeş in 1885.
Fig. 2. Traders in Sebeş in 1885.
Fig. 3. Service-centered occupations in 1885.
Fig. 4. Ethnic structure of the craftsmen and traders in Sebeş in 1885.
Fig. 5. Number of independent craftsmen according to the ethnic structure of the town.
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BUFFALO BILL LA ALBA IULIA
Victor Tudor ROŞU
Acum 105 ani unul dintre cei mai faimoşi americani din câţi au existat
vreodată, legendarul Buffalo Bill, eroul Vestului, a performat la Alba Iulia
împreună cu trupa sa, „Buffalo Bill’s Wild West and Congress of Rough
Riders”.
Cine nu a auzit de Buffalo Bill? Imaginea sa s-a suprapus cu aceea a
Vestului Sălbatic, ba chiar a determinat-o, a cuprins-o, a stilizat-o şi a
transformat-o. Multă vreme, omenirea şi-a imaginat acea lume nouă, cu
chemarea ei sălbatică, cu bărbaţii ei puternici, posedând pistoale nemiloase
dar şi caractere dârze, capabile să îmblânzească acest nou univers, cu
briganzii ei prăfuiţi, cu indigenii ei împănaţi, imberbi şi degrabă a vărsa
sângele feţelor palide, asemănător cu ceea ce a creat Buffalo Bill în
spectacolele sale, din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi din primii
ani ai secolului XX. Europenii, şi nu doar ei, l-au plasat în imaginarul lor la
frontiera necunoscutului1. Mai mult decât alţi eroi, ce au însufleţit imaginea
Vestului, Buffalo Bill a beneficiat din plin de noile resurse şi strategii
mediatice, dezlănţuite spre finalul secolului al XIX-lea, de la campanii de
presă şi tipărituri de mare tiraj, la peliculele kinetoscopului şi
cinematografului.
După o bogată experienţă într-ale Vestului Sălbatic, incluzând aici
prezenţa în Războiul Civil American, lupte împotriva „pieilor roşii”,
recordul său în materie de bizoni vânaţi, 4000 de exemplare ucise în 17 luni,
apoi uciderea celebrei căpetenii Cheyenne „Mână Galbenă”, după alte fapte
memorabile notate cu stricteţe şi lux de amănunte în autobiografia sa2,
William F. Cody, devenit, de acum, celebru prin pseudonimul său Buffalo
Bill, a pus în scenă un spectacol fără precedent. Vreme de mai bine de 30 de
ani, „circul” său intitulat „Buffalo Bill’s Wild West”3 a ţinut sute de
reprezentaţii, cele mai multe în America, dar adunând suficiente prezenţe şi


Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; e-mail: tudor.rosu@yahoo.co.uk.
Warren 2002, p. 1129-1157.
2 Cody 1978; Cody 2009.
3 Există o literatură foarte bogată asupra acestui subiect, din care amintim: Reddin 1999;
Carter 2000; Warren 2005.
1
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în Europa. Vorbim de o perioadă în care imaginarul european asupra
Vestului Sălbatic era tributar în proporţie covârşitoare cărţilor, de la Ultimul
mohican la Winnetou, apoi broşurilor, foiletoanelor, manualelor ce conţineau
asemenea teme, şi întrucâtva şi poveştilor, adesea distorsionate, care
proveneau din scrisorile celor plecaţi peste Ocean. Cinematograful nu se
„democratizase” încă şi, oricum, westernurile primei perioade aveau mai
mult genul de imagini precum cele vehiculate de spectacolele lui Buffalo Bill
decât imagini influenţate de adevăratul Vest. În aceste condiţii, un spectacol
cu o amplă desfăşurare de forţe, aşa cum propunea Buffalo Bill, cu sute de
oameni, indieni şi cowboys veritabili (deşi „pensionaţi”), crea, la acea vreme,
cea mai apropiată de veridic imagine a Lumii Noi.
După ce prima îmbarcare spre Europa a trupei „Buffalo Bill’s Wild
West” s-a produs în martie 18864, în anii 1902-1906 „circul” se afla din nou
pe „Bătrânul Continent”, susţinând spectacole în sute de oraşe, pe o arie
geografică foarte întinsă, din Scoţia până în Rusia. Un sezon european
începea de obicei în martie şi se încheia până în noiembrie. În extra-sezon
unii membri ai trupei se întorceau în Statele Unite, ceilalţi iernau în Europa,
iar primăvara se relua ritmul impresionant al deplasărilor şi reprezentaţiilor5.
Sezonul 1906 a deschis seria spectacolelor din martie, cu evoluţii la Marsilia,
Nice, Genova, Livorno, Roma, intrând apoi în Imperiul Austro-Ungar la 12
mai, la Trieste, şi continuând cu reprezentaţii la Zagreb, Graz, Viena,
Budapesta şi multe alte localităţi6. În mijlocul verii lui 1906, agenţii trupei au
vizat oraşele importante din Ungaria, oprindu-se în 25 dintre acestea7, astfel
că, implicit, spectacolul a ajuns şi în Transilvania. Din 9 până în 25 iulie, în
cadrul turneului „Buffalo Bill’s Wild West” s-au ţinut spectacole în
Timişoara, Arad, Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Sighişoara, Târgu Mureş, Cluj,
Oradea, Satu Mare, Sighetu Marmaţiei şi Cernăuţi. Sezonul a continuat apoi
cu spectacole în Germania, Belgia, pentru a se încheia pe data de 30
octombrie la Arles.
În ceea ce priveşte turneul transilvănean, există câteva articole asupra
acestui eveniment în istoriografia de la noi, aparţinând lui Adrian Silvan
Ionescu8, plus alte referiri9, însă de departe cel mai cuprinzător studiu este
cel semnat de Adrian-Silvan Ionescu împreună cu Aurelian Stroe10. Faţă de
Cody 2009, p. 183-189.
Griffin 2010, passim.
6 Russell 1960, p. 443-444.
7 www.buffalobill.org/PDFs/Buffalo_Bill_visits.pdf.
8 Ionescu 1999a, p. 42-45; Ionescu 1999b, p. 42-48.
9 Boia 2010, p. 339-343.
10 Ionescu, Stroe 2000.
4
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analiza acestora referitoare la întregul turneu din spaţiul românesc, vom
focaliza spectacolul de la Alba Iulia, aducând şi câteva informaţii noi11.
Sosirea trupei a fost precedată de o amplă campanie publicitară, cu
afişe de mari proporţii, în zonele cele mai aglomerate ale oraşelor şi reclamă
în periodicele vremii. S-a insistat asupra grandorii acestui spectacol în presa
transilvăneană, subliniindu-se mereu că este vorba de „800 de oameni şi 500
de cai”12. Întreaga trupă avea nevoie de altfel de trei garnituri de tren pentru
a face deplasarea de la o localitate la alta, însumând cifrele impresionante de
47 de vagoane (dintre care 18 duble şi 13 de dormit) şi peste 800 metri
lungime13. Desfăşurarea de forţe era completată de 50 de maşini utilizate în
timpul sezonului din 1906. Pe de altă parte, şi costurile turneului erau
imense, incluzând aici sutele de kilograme de alimente zilnice pentru oameni
şi tonele de nutreţuri pentru animale. Numai iernarea înaintea turneului din
1906 costase trupa 150000 de dolari14.
În ceea ce priveşte imaginarul ardelenilor, în relaţie cu America de
Nord, existau la acea vreme pattern-uri suficient de bine conturate asupra
actanţilor „Lumii Noi”, inclusiv asupra „pieilor roşii” şi pionierilor din
Vestul îndepărtat15. Nici Buffalo Bill nu era complet străin ardelenilor,
pentru că în primii ani ai secolului au fost publicate povestioare precum
Din păcate bagajul de surse pe care am reuşit să le strâng nu este unul consistent.
Documentele de arhivă păstrate (la Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale sau la
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia) nu vorbesc despre eveniment. Sursele orale nu pot fi
decât indirecte şi nu pot oferi decât informaţii foarte generale - de exemplu, istoricul
Gheorghe Anghel îşi aminteşte despre relatările bătrânilor la nivelul anilor '50-'60, ce îşi
aminteau, la rândul lor, la vremea respectivă despre grandoarea spectacolului, punctând
elementele cele mai exotice, prezenţa indienilor şi a nenumăratelor animale sălbatice. De
asemenea, informaţiile primite de la cercetători de la „Buffalo Bill Museum. Buffalo Bill
Historical Center” din Cody (oraşul întemeiat chiar de Buffalo Bill; muzeul este unul dintre
cele mai importante dedicate civilizaţiei Vestului american), Lynn J. Houze şi Karen Van
Gilder, deşi extrem de utile, privesc prea puţin evenimentul de la Alba Iulia, iar colecţiile
muzeului, altfel impresionante, cu mii de imagini şi documente (în majoritate digitizate), nu
conţin noţiuni explicite asupra prezenţei turneului la Alba Iulia. Faptul este, de altfel,
explicabil prin numărul uriaş de reprezentaţii susţinute de trupa „Buffalo Bill’s Wild West”,
chiar şi numărul oraşelor din Europa în care s-a performat fiind unul impresionant. De
asemenea, trupa nu a avut un fotograf oficial. Cercetând însă resursele nebănuite ale
netului, am identificat în Ungaria un colecţionar ce vindea, prin 2009 (sau cel puţin aşa
susţinea), poze din timpul turneului din 1906 în Ungaria, inclusiv din reprezentaţia de la
Alba Iulia, vezi http://axioart.com/?set_lang=en&op=live_item&id=465549.
12 Közmüvelődés, Gyulafehérvár, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7; Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27,
5 iulie 1906, p. 5.
13 Ionescu, Stroe 2000, p. 155.
14 Russell 1960, p. 441.
15 Vezi Boia 2007, Boia 2009a, Boia 2009b.
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„Buffalo Bill şi Occidentul selbatic” sau „Buffalo Bill în codrul secular”16. Şi
la Alba Iulia eroul era cunoscut, existând de exemplu un volum ce aborda
inclusiv viaţa acestuia în biblioteca lui Szasz Pál17. Se va ajunge astfel la o
audienţă record în Transilvania, numai în Sibiu estimându-se, de pildă, o
cifră de 25000 de spectatori18. Se poate afirma chiar că turneul trupei
americane a fost cel mai important eveniment petrecut în Transilvania în
anul 1906.

Fig. 1. Volum din biblioteca lui Szasz Pal

Pentru Alba Iulia, evenimentul a fost oglindit de săptămânalele
Közmüvelődés19 şi Gyulafehérvári hirlap20. Informaţiile publicate în organele de
Boia 2010, p. 321.
Rudolf Cronan, Im Wilden Westen, Braunschweig, 1890 - Colecţia Szasz Pal, Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia.
18 Boia 2010, p. 340.
19 Közmüvelődés, Gyulafehérvár, XXIX, nr. 26, 1 iulie 1906, p. 6; nr. 27, 8 iulie 1906, p. 7.
16
17
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presă ale localităţii au rolul de a face publicitate spectacolului, urmărind
tiparul anunţurilor promoţionale din toate celelalte periodice transilvănene
care oferă spaţii evenimentului.
Agentul de presă al show-ului, John M. Burke, preceda, de altfel,
traseul turneului, făcea aranjamentele necesare în fiecare localitate şi oferea
şi textul acestor anunţuri, după un model standard, care scotea în evidenţă
informaţia esenţială şi atrăgea publicul spre reprezentaţiile ce urmau să aibă
loc. Nu întotdeauna însă traducerile din engleză ale unor termeni specifici
erau cele mai fericite21.
Pe lângă informaţia textuală, toate jurnalele publică, în interiorul
acestor anunţuri-tip, portretul în medalion al lui Buffalo Bill. Există însă aici
unele diferenţe, pentru că Gyulafehérvári hirlap propune o imagine a
pionierului mai aproape de tinereţea acestuia, pe când Közmüvelődés prezintă
un chip mai aproape de prezent. De asemenea, diferă substanţial apoi
ilustraţiile de anvergură care însoţesc textul în periodicele transilvănene22.
Referindu-ne la cele albaiuliene, în Közmüvelődés apar trei cowboys ce călăresc
cu dibăcie cai sălbatici şi cu explicaţia „Bucking Mustangs”, în timp ce la
subsolul imaginii este lizibil tiparul de Baltimore al acesteia. Pe de altă parte,
în Gyulafehérvári hirlap este propus un desen reprezentând un cowboy cu un
picior în scara şeii calului său, ridicat ameninţător în două picioare, imagine
care va apărea câteva zile mai târziu şi în ziarul clujean Kolozsvári Friss Ujság23.
Reprezentaţia, ce păstrează denumirea originală de „Buffalo Bill’s
Wild West” în ambele periodice albaiuliene, a avut loc în 12 iulie 1906, între
spectacolul de la Arad (10-11 iulie) şi Sibiu (13 iulie). Remarcabilă este şi
frecvenţa acestor reprezentaţii şi capacitatea organizatorilor de a derula un
asemenea program în oraşe diferite, de la o zi la alta. Întregul spectacol al
colonelului Cody, cum apare adesea menţionat Buffalo Bill, a fost adus cu
trenul. În anunţurile de dinainte de reprezentaţie, albaiulienii au primit
cuvântul de onoare al colonelului, că spectacolul va avea loc, indiferent de
condiţiile meteorologice, aşa că au putut să îşi procure bilete liniştiţi24.
Imensul cort, instalat rapid de trupa americană proteja, de altfel, numai
publicul de posibilele capricii ale vremii, în timp ce protagoniştii evoluau în
arena deschisă. Totodată, audienţa primea cuvântul principalului artizan al

Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27, 5 iulie 1906, p. 4-5.
Ionescu, Stroe 2000, p. 155.
22 Ibidem, p. 154-155.
23 Ibidem, p. 154.
24 Közmüvelődés, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7; Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27, 5 iulie 1906, p.
4-5.
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spectacolului că va fi satisfăcută de aceste „reale povestiri ale civilizaţiei
americane”25.
Cel mai important punct de vânzare a biletelor a fost magazinul lui
Gheorghe Papp, din Piaţa Hunyadi (partea de nord a pieţei principale a
oraşului a purtat această denumire la acea dată; din spaţiul mult mai larg al
acesteia se mai păstrează astăzi Piaţa Iuliu Maniu). Un singur bilet dădea
dreptul la vizionarea tuturor atracţiilor spectacolului. Preţurile biletelor au
fost însă diferite, în funcţie de sectorul destinat, de la 2 la 8 coroane, iar
copiii sub 10 ani au beneficiat de preţ redus la jumătate. Două reprezentaţii
au avut loc, prima de la ora două după-amiaza, următoarea de la opt seara,
arena mare fiind „iluminată de sistemul electric” propriu, fără a exista alte
diferenţe între cele două sesiuni26. Cu siguranţă însă reprezentaţia de seară a
impresionat mai mult, dată fiind iluminarea artificială, nu des întâlnită la
vremea respectivă pentru un show de asemenea amploare.
În general, în oraşele din Transilvania, spectacolul a avut loc în spaţiile
târgurilor de animale din proximitate, amplasarea uriaşului cort şi a tuturor
efectelor trupei necesitând un spaţiu larg. La Alba Iulia, reprezentaţia a avut
loc pe terenul de manevră al armatei, în zona Platoului Romanilor, spaţiul în
care aveau să se adune şi participanţii la Marea Unire de la 1 Decembrie
1918. Este ceea ce am reuşit să identific prin „gyakorlótéren”27, termenul
sub care figurează locul de desfăşurare al show-ului, fără alte specificaţii.
Întregul spectacol, care lua în calcul doar oraşele mari din Europa, a
fost adus cu trei garnituri speciale de tren. După cum nota Sextil Puşcariu,
despre reprezentaţia de la Braşov, cortul imens al trupei va fi fost montat
rapid, „americăneşte, în câteva ceasuri şi descompus imediat după ultimul
număr din program”. În jurul locului de desfăşurare al spectacolului au fost
amplasate şi corturile celor ce urmau să performeze în arenă, bucătăria de
campanie, precum şi ţarcurile bizonilor, cerbilor şi antilopelor, elanilor,
cailor sălbatici sau dresaţi, şi toate celelalte utilaje şi echipamente ale trupei.
Buffalo Bill însuşi a fost cel mai important actor al reprezentaţiei,
după cum garantase albaiulienilor, încă de dinainte de 12 iulie. La 1906,
Buffalo Bill nu mai era falnicul bărbat de altădată, dar încă era departe de
imaginea decrepită din ultimii ani ai carierei sale, când avea să deţină un rol
secundar în propriul său spectacol (după 1910). Aşa cum nota acelaşi Sextil
Puşcariu, la vremea venirii sale în Transilvania „Buffalo Bill avea barbişonul
alb şi era bătrân, dar călărea încă frumos şi nimerea din goana calului său
porumbeii lăsaţi să zboare deasupra arenei”.
Közmüvelődés, XXIX, 26, 1 iulie 1906, p. 6.
Közmüvelődés, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7.
27 Ibidem; Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27, 5 iulie 1906, p. 5.
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Fig. 2. Buffalo Bill,
aproximativ în vremea în care ţinea spectacole la Alba Iulia

Albaiulienii au văzut aşadar „ce s-a văzut şi la Paris”, adică spectacolul
„fără scurtări”, în plenitudinea actelor prevăzute în program peste tot în
Europa, unde turneul ajunsese. Numerele prezentate au fost tragerile lui
Johnny Baker, un îndemânatic pistolar instruit încă de mic de Buffalo Bill pe
această direcţie, alte trageri rapide, vânătoarea de bizoni, reprezentaţii cu
bronchos (cai sălbatici), călăriţi sau prinşi cu lasso-ul, cu cowboys, cowgirls şi
văcari mexicani, veterani de cavalerie, cu imagini cheie ale Vestului, precum
Pony Express-ul, reconstituirea atacului diligenţei, scene ale Războiului Civil
din SUA şi o reproducere a sistemului de apărare al căruţelor în cerc, pe care
îl practicau pionierii Lumii Noi, în lungile lor marşuri. Sub numele de
„Întâlnirea celor mai îndrăzneţi călăreţi din toată lumea” (cum apărea
tradusă sintagma „Congress of Rough Riders of the World” în Răvaşul de
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Cluj28, în timp ce în Közmüvelődés era lăsată şi formula englezească29), pe lângă
soldaţii, cowboy-ii şi indienii Americii de Nord, apăreau numeroase
personaje din Cuba şi Antile, gauchos din America Latină, apoi trupe de
cazaci şi cerchezi, călăreţi beduini şi spahii, veterani britanici ai trupelor de
lăncieri, ori tactici militare ale samurailor vechi şi moderni30, pentru că trupa
lui Buffalo Bill se diversificase în ultimii ani, depăşind cu mult reprezentarea
strictă a Vestului Sălbatic.
Cel mai însemnat aport de exotism l-au adus totuşi pieile roşii, cu 100
de călăreţi, ce au întruchipat războinici mai mult sau mai puţini celebri şi au
prezentat apoi obiceiuri şi dansuri ale triburilor Sioux, Ogalala, Brule,
Uncappappa, Cheyenne31. Interesul crescut al publicului pentru „pieile
roşii”32 era explicabil şi prin atenţia de care băştinaşii nord-americani au
beneficiat în presa transilvană şi în diferite publicaţii autohtone, încă din
veacul al XVIII-lea33. Latura războinică a indienilor era bine reprezentată în
cadrul spectacolului prin scalparea „feţelor palide” şi „strigătele de luptă ce
făceau aerul să vibreze”. În treacăt fie spus, imaginea ce a dăinuit peste
decenii, a războinicului indian ce strigă ascuţit lovindu-şi cu o frecvenţă
rapidă buzele cu palma, s-a datorat mai mult spectacolelor lui Buffalo Bill
decât realităţii, din nevoia acestuia de a trasa o marcă imagistică pieilor roşii
războinice.
Însă dincolo de aceste tuşe necesare show-ului, imaginea Lumii Noi,
ce se transmitea publicului, se dorea a fi cât mai aproape de autentic. Scopul
declarat al reprezentaţiei era cu precădere educativ, în ciuda atâtor elemente
eroice, de a înfăţişa „o bucată din viaţa popoarelor din continentul
american”34, şi nu cultural-artistic, ceea ce unii jurnalişti transilvăneni mai
pedanţi nu au înţeles, criticând „aspectul dezgustător” şi imputând chiar
lipsa de maniere a acestor oameni care în fapt reprezentau o lume
sălbatică35.
Poate cel mai important act al spectacolului l-a constituit reproducerea
faimoasei bătălii de la Little Big Horn (în estul statului Montana), din 25
iunie 1876, „drama militară”36 în urma căreia o uniune de triburi ale pieilor
roşii, având în frunte căpetenii faimoase precum Crazy Horse, Sitting Bull şi
Rěvaşul, IV, nr. 27-28, 14 iulie 1906, p. 112.
Közmüvelődés, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7.
30 Ibidem; Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27, 5 iulie 1906, p. 4-5.
31 Közmüvelődés, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7.
32 Boia 2010, p. 340-341; Boia 2007, p. 101-108.
33 Boia 2010, p. 319-326.
34 Gazeta Transilvaniei, LXIX, nr. 147, 5 iulie 1906.
35 Ionescu, Stroe 2000, p. 159-161.
36 Közmüvelődés, Gyulafehérvár, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7.
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Gall, a masacrat compania generalului Custer, acesta însuşi pierzându-şi
viaţa. Înfrângerea fără precedent s-a produs, aşa cum aprecia Buffalo Bill în
autobiografia sa, din cauza nesăbuinţei lui Custer37. Reprezentaţia încerca o
reconstituire, cât se poate de realistă, a acestui „episod foarte emoţionant şi
interesant din istoria Americii”38, într-o interpretare a câtorva sute de indieni
şi militari.
Punctul final l-a reprezentat bătălia corp la corp, dintre Buffalo Bill, ce
se interpreta pe el însuşi, şi căpetenia cheyenne Mână Galbenă, un faimos
episod al biografiei colonelului. Şi atunci, ca mai întotdeauna, „Plete
blonde”39, cum era numit Buffalo Bill de către indienii cheyenne, a ieşit
biruitor.
Imediat după încheierea show-ului, cu rapiditate şi eficienţă
americană, întreaga trupă „vinovată” de grandiosul spectacol, s-a pregătit
pentru deplasarea spre destinaţia următoare, Sibiu.
Cu siguranţă, am găsi şi astăzi suficiente motive să urmărim cu sufletul
la gură o astfel de reprezentaţie, cu atât mai mult cu cât azi nu prea se mai
practică asemenea evenimente. Poate unora „efectele speciale” de acum mai
bine de o sută de ani le-ar stârni amuzamentul, însă genul acesta de „istorie
vie” ar fi întotdeauna actual. De altfel, scopul declarat al spectacolului era
unul instructiv-educativ (chiar „cel mai mare şi mai instructiv spectacol din
lume”40), şi mai puţin artistic sau de divertisment, urmărindu-se în special
prezentarea unei imagini cât mai bine articulate şi mai veridice a Vestului
Sălbatic pentru un număr foarte mare de public. Iar în ceea ce priveşte Alba
Iulia, monumentalul show „Buffalo Bill’s Wild West” reprezintă cu
siguranţă cel mai impozant şi mai exotic spectacol care a ajuns vreodată în
oraş.
Buffalo Bill in Alba Iulia
(Abstract)
In 1906, on its European tour, Buffalo Bill’s Wild West and Congress of Rough Riders
show, the imposing company of colonel William Cody reached Alba Iulia and other
important cities in Transylvania. It was probably the most impressive spectacle held in Alba
Iulia, one that was long time remembered in the city. The programme of the event was well
illustrated in the local journals, Közmüvelődés and Gyulafehérvári hirlap, although these
37
38

5.
39
40

Cody 2009, p. 153.
Közmüvelődés, XXIX, 27, 8 iulie 1906, p. 7; Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27, 5 iulie 1906, p.
Cody 2009, p. 154-155.
Gyulafehérvári hirlap, XXIV, 27, 5 iulie 1906, p. 5.
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newspapers presented standard advertising data before the event, and not explicit reports,
pictorials, descriptions after the show. There were two performances at Alba Iulia on 12
July 1906, at 2 p.m and 8 p.m., with no other differences than the use of artificial light
provided by the company’s own electric generator for the evening show. The venue of
choice was a wide area outside the actual city, the army training site going by the name of
Platoul Romanilor. In this area lay also the company’s encampment, with the performers’
tents and the corrals for animals. The grand stand could accommodate 1,200 people. The
audience was spoiled with the famous numbers of the show, such as Buffalo Bill and
Johnny Baker’s (Cody’s foster son) shootings, the Pony Express, the Deadwood coach, the
reconstitution of the Little Big Horn battle, the presence of 500 animals, like elk, buffalo,
deer, cattle and horses, the numbers with Indians, gauchos, cowboys and cowgirls, Japanese
warriors, Cossacks and many others. The main purpose of the show was educational, to
present life in the Wild West, its conquest, its natives and pioneers, together with the other
performers added later to the show (Japanese, Arabs, British and American soldiers etc.)
which stand for the second half of the show’s title, Congress of Rough Riders. Only in a
secondary manner was the performance meant to entertain.
Explanation of figures
Fig. 1. A book from Szasz Pal’s library.
Fig. 2. Buffalo Bill, approximately in the time he held his show in Alba Iulia.
Fig. 3-4. The show’s announcement in the newspaper Gyulafehérvári hirlap.
Fig. 5. Announcement in the newspaper Közmüvelődés.
Fig. 6. Announcement in the newspaper Közmüvelődés.
Fig. 7. Poster of the 1906 season, including the tournament through Austria-Hungary
Fig. 8. Poster of the European tour.
Fig. 9. The high-class shooter Johnny Baker.
Fig. 10. Arriving of the train of Buffalo Bill’s Wild West show.
Fig. 11. Cossacks from Buffalo Bill’s band.
Fig. 12. The Japanese.
Fig. 13. The Deadwood coach.
Fig. 14. Reconstitution of the Little Big Horn battle.
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Fig. 3-4. Anunţul spectacolului în ziarul Gyulafehérvári hirlap
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Fig. 5. Anunţul din ziarul Közmüvelődés

Fig. 6. Anunţul din ziarul Közmüvelődés
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Fig. 7. Afişul sezonului 1906, incluzând turneul în Austro-Ungaria
(Colecţia digitală „Buffalo Bill”, McCracken Collection, Buffalo Bill Historical
Center; http://library.bbhc.org)

Fig. 8. Afiş al turneului european (Colecţia digitală „Buffalo Bill”, McCracken
Collection, Buffalo Bill Historical Center; http://library.bbhc.org)
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Fig. 9. Trăgătorul de elită Johnny Baker
(Colecţia digitală „Western History”, Denver Public Library;
http://digital.denverlibrary.org/)

Fig. 10. Sosirea trenului trupei Buffalo Bill’s Wild West
(Colecţia digitală „Western History”, Denver Public Library;
http://digital.denverlibrary.org/)
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Fig. 11. Cazaci din trupa lui Buffalo Bill
(Colecţia digitală „Western History”, Denver Public Library)

Fig. 12. Japonezi
(Colecţia digitală „Western History”, Denver Public Library)
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Fig. 13. Diligenţa
(Colecţia digitală „Western History”, Denver Public Library)

Fig. 14. Reconstituirea bătăliei de la Little Big Horn
(Colecţia digitală „Western History”, Denver Public Library)
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IMPLICAREA MITROPOLIEI GRECO-CATOLICE A BLAJULUI
ÎN ORGANIZAREA BISERICII GRECO-CATOLICE ROMÂNE
DIN STATELE UNITE ALE AMERICII
Petru Mihail Nicolae STÎNEA
Instaurarea dualismului austro-ungar în 1867 şi trecerea Transilvaniei
direct sub guvernare maghiară a însemnat o grea lovitură pentru românii
transilvăneni. Au început să apară legi care vizau maghiarizarea românilor şi
dominarea lor politică, astfel încât, datorită condiţiilor economice dificile în
care erau ţinuţi şi a opresiunii naţionale, mulţi transilvăneni „şi-au luat lumea
în cap”, plecând spre America.
Primele informaţii documentare, referitoare la emigranţii români
transilvăneni în Statele Unite ale Americii datează din ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea. Migrarea lor a fost determinată de un complex de
factori: starea materială grea, politica şovină a statului maghiar, sustragerea
de la îndeplinirea stagiului militar în armata austro-ungară. Majoritatea celor
care plecau nu aveau de gând să rămână definitiv în America. Ei doreau
doar să obţină o sumă de bani, „mia de dolari şi banii de drum”, cu care să
se întoarcă acasă şi să cumpere pământ. Mulţi dintre ei proveneau din zonele
în care confesiunea predominantă era greco-catolicismul.
Ajunşi în America, românii s-au stabilit în oraşele puternic
industrializate: Cleveland, Youngstown, Akron, Canton, din statul Ohio,
Sharron, Pittsburg, Erie, Farrel, Homestead, din statul Pennsylvania,
Detroit, Michigan, Chicago Illinois, Indiana Harbour, din statul Indiana1.
Mulţi dintre cei emigraţi nu s-au mai întors în Transilvania sau au
revenit în ţară după timp mai îndelungat. Motivele care i-au determinat să
rămână în America au fost variate: obţinerea unui câştig mare, sosirea
întregii familii, izbucnirea Primului Război Mondial etc. Impactul cu lumea
nouă în care au intrat, i-a făcut pe emigranţi să descopere o cu totul altă
realitate: în loc de horă şi jocurile din sărbători, au găsit jazz-ul mecanizat, în
loc de biserică şi vocea caldă a preotului de acasă, au găsit biserica
protestantă sau „americanizată” în care nu s-au regăsit, în loc de costumele
pline de culoare, „hainele nemţeşti”, în loc de petrecerile de acasă, au găsit

1

Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la Faţă”, Mihalţ, jud. Alba; e-mail: mihaltanu@yahoo.com.
Păcurariu 1996, p. 383.
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cinematograful2. Datorită prezenţei tot mai masive a emigranţilor români în
marile centre industriale ale Americii, aceştia nu vor mai putea fi asimilaţi de
societatea americană, ei trebuind să se organizeze în societăţi impuse de
mediul american: societăţi de ajutor, biserici, ziare, bănci etc.
Necesitatea spirituală cea mai adânc resimţită de românii emigraţi era
biserica, aceasta fiind văzută ca centru al vieţii spirituale româneşti: „[…]
biserica a fost prima instituţie, care pe fiii săi i-a adunat într-una cultivându-i
în toată privinţa […]”3. Însă, în America, biserica nu era o instituţie de stat,
ea trebuind să fie susţinută de credincioşi. Prin urmare, românii vor trebui să
se implice în procesul de obţinere a fondurilor, de construirea propriu-zisă
şi de întreţinerea lăcaşului de cult.
Organizarea credincioşilor greco-catolici din Statele Unite ale Americii
a fost o provocare pentru Mitropolia Blajului, de care aceasta s-a achitat
până la capăt. Chiar dacă în politica Bisericii Greco-Catolice nu a existat
preocuparea de a pregăti preoţi misionari, prin faptul că cei mai buni
studenţi ai institutelor teologice de la Blaj, Oradea şi Gherla erau trimişi la
studii la Roma, şi toţi episcopii greco-catolici din acea perioadă aveau
studiile teologice făcute în acelaşi centru, s-a deschis o fereastră prin care
biserica greco-catolică română a luat contact cu tot ce se întâmpla pe
tărâmul misionar al bisericii catolice, implicit, şi cu ce se întâmpla în Statele
Unite ale Americii cu emigranţii români, greco-catolici. Absolvenţii români
greco-catolici ai institutelor teologice din Roma erau la curent cu misiunea
catolică americană, care la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea era într-un proces de organizare şi asimilare din punct de vedere
confesional a valului mare de emigranţi ce venea în America.
Prima informaţie legată de problema păstoririi credincioşilor grecocatolici emigraţi în America apare în anul 1894, când Congregaţia de
Propaganda Fide din Roma trimite o adresă oficială Mitropoliei Române
Greco-Catolice din Blaj, cu privire la atenţionarea prelaţilor orientali vizavi
de problema spirituală a conaţionalilor emigraţi în Statele Unite ale
Americii4. Acest act oficial conţine câteva norme trasate de Congregaţia de
Propaganda Fide, norme sub auspiciile cărora se derulează practic toată istoria
bisericii române greco-catolice pe pământ american. Astfel, se stipula să se
trimită preoţi celibatari sau văduvi, cu acordul Congregaţiei de Propaganda
Fide, care să se stabilească în diecezele romano-catolice şi să ia legătura
imediat cu episcopul latin al locului.

Popescu 1929, p. 627.
SJAANR, fond MRUB, 7103/1911.
4 SJAANR, fond MRUB, 1926/1894.
2
3
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Această adresă oficială din anul 1894 va avea însă cu adevărat efect şi
va fi luată în considerare abia începând de la jumătatea anului 1901 când, în
cadrul bisericii greco-catolice, se ridică oficial problema emigrării
credincioşilor greco-catolici în Statele Unite ale Americii. Astfel, la 17 august
1901, printr-o adresă oficială, Mitropolia Blajului le cere protopopului
Mediaşului, Ioan Moldovan5, lui Dimitrie Cutean, protopopul
Târnăveniului6, şi lui Nicolae Togan, administrator interimar al
protopopiatului Sibiu7 să pregătească fiecare câte un conspect al
credincioşilor greco-catolici emigraţi în America din protopopiatele lor8. În
Arhiva Mitropolitană din Alba Iulia nu se mai păstrează conspectele sosite
din protopopiate, dar, într-o notă din 13 ianuarie 19029, problema este
reluată în sensul că se cere şi vicariatului greco-catolic din Făgăraş să
„urgenteze” conspectarea emigranţilor greco-catolici în America.
Sporirea numărului de români emigraţi în America la cifra oficială de
3974 de persoane în 190310 şi apartenenţa unora dintre ei la confesiunea
greco-catolică atrage din nou atenţia autorităţilor ecleziastice catolice din
America. Deşi, încă din anul 1901, în arhivele Mitropoliei blăjene existau
ştiri despre emigraţia românească în America (sumare însă), abia în anul
1903 se primesc informaţii concrete privind numărul credincioşilor emigraţi
şi situaţia acestora. Avem în vedere două scrisori primite de Mitropolia
Blajului. Una a fost trimisă de către Andreas Hodobay, vizitator apostolic,
iar cealaltă de către Ioan Aron, fost primar şi cantor greco-catolic în
Şoroştin (Sibiu). În scrisoarea datată 20 martie 1903, Andreas Hodobay,
vizitator apostolic maghiar şi vicar greco-catolic, trimis de Roma în America,
pentru rutenii şi maghiarii greco-catolici, anunţă Mitropolia Blajului că în
Youngstone, Sharon şi Cleveland, Ohio lucrează 5000 de români din
Ungaria, din care jumătate sunt greco-catolici. Întrucât, în Cleveland sunt
patru preoţi greco-catolici ruteni, care însă nu-i pot deservi şi pe români,
necunoscând limba română, el cere să se trimită urgent un preot tânăr şi
„celib”11.

SJAANR, fond MRUB, 4519/1901.
SJAANR, fond MRUB, 5904/1901.
7 SJAANR, fond MRUB, 6407/1901.
8 Protopopiatul Mediaş avea 24 de parohii şi 7 filii, însumând 8853 de credincioşi;
protopopiatul Sibiului avea 34 de parohii, 30 de filii cu 18163 de credincioşi; protopopiatul
Cichindealului avea 18 parohii, 2 filii, însumând 3984 credincioşi (vezi Bunea 1900, p. 219,
391, 229).
9 SJAANR, fond MRUB, 169/1902.
10 Bolovan 2000, p. 68.
11 SJAANR, fond MRUB, 1968/1903 (vezi Anexa I).
5
6
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În cealaltă scrisoare, trimisă la data de 26 mai 1903, din Cleveland,
Ioan Aron12 înştiinţează Mitropolia Blajului că a celebrat oficiul liturgic,
Utrenia, în ziua de Paşti, pentru credincioşii greco-catolici. Cu această
ocazie, a colectat suma de 25 de coroane, pe care o trimite bisericii din
Şoroştin, cu scopul de a achiziţiona cărţi13.
Pe tot parcursul anului 1904, Mitropolia Blajului se preocupă de
găsirea şi numirea unui preot celibatar sau văduv pentru credincioşii grecocatolici din America, această problemă fiind dezbătută în şedinţele
consistoriale şi episcopale, la care participă şi episcopii sufragani ai
Lugojului, Gherlei şi Oradiei Mari. În acelaşi an, se discută într-o şedinţă
consistorială despre recomandarea băncii „Patria” din Blaj făcută
emigranţilor din America, îndemnându-i să trimită banii acasă prin această
bancă14.
După anul 1905, se poate vorbi într-adevăr despre o reală implicare a
Bisericii Greco-Catolice blăjene, care, răspunzând apelurilor emigranţilor,
caută cu febrilitate un preot, pe care să îl trimită în America. În Statele Unite
ale Americii, existau de asemenea, preocupări similare, susţinute de Biserica
romano-catolică, în vederea găsirii unui preot greco-catolic român. Preoţi
din cadrul acestei biserici, care aveau contact cu românii greco-catolici s-au
implicat în găsirea unei soluţii pentru aceştia. Avem în vedere, aici, cazul
preotului Charles Boehm, de la Biserica romano-catolică „Sfânta Elisabeta”
din Cleveland, care ajungând să-i cunoască pe românii greco-catolici bolnavi
aflaţi în spitale, a lăsat să se înţeleagă că „[...] românii ar putea avea un preot
al lor, dacă ar cere [...]”15.
Cererea românilor adresată Episcopiei romano-catolice din Cleveland
a fost luată în considerare de către un alt preot, T. C. O’ Reilly, profesor la
Seminarul Diecezan, care şi-a amintit că „[…] el a cunoscut la Roma un
teolog Lucaciu, care ar fi trebuit să termine anul acesta”16.
Prin urmare, bazându-se pe aceste informaţii, episcopul romanocatolic al Cleveland-ului, Ignatius F. Horstmann, a cerut Congregaţiei de
Propaganda Fide din Roma să-l trimită în America pe preotul Epaminonda
12 S-a născut în 6 februarie 1860 în comuna Soroştin, comitatul Alba. Tatăl său era preot
greco-catolic în sat. Se îmbolnăveşte şi nu mai poate urma şcoala. Devine cantor la biserică
în anul 1886, iar din anul 1887 devine pentru doi ani primar în localitatea sa. A luat parte la
Procesul Memorandumului la Cluj. Emigrează cu familia în America în anul 1902, iar aici se
ocupă de organizarea primei parohii greco-catolice, în Cleveland. După înfiinţarea parohiei
devine cantorul bisericii „Sfânta Elena” (vezi Haţegan 1911, p. 63-65).
13 SJAANR, fond MRUB, dosar nr. 2667/1903.
14 Şedinţa Consistorială din data de 10. 04. 1904 (vezi SJAANR, fond MRUB, 2104/1904).
15 „St. Helena” 2006, p. 14.
16 Ibidem.
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Lucaciu din Mitropolia Blajului17. Congregaţia de Propaganda Fide este de
acord cu această alegere şi se adresează episcopului de Lugoj, Vasile
Hossu18. Prin scrisoarea din 26 octombrie 1905, episcopul Lugojului, Vasile
Hossu anunţă Mitropolia Blajului că l-a găsit pe viitorul paroh al
credincioşilor greco-catolici din America19.
Se fac demersuri, adresate guvernului maghiar din Budapesta, pentru
obţinerea paşaportului lui Epaminonda Lucaciu, a banilor pentru drum (800
de coroane) şi a cărţilor bisericeşti de la Blaj. În urma acestor intervenţii,
Epaminonda Lucaciu pleacă spre America din portul Bremen la 6
noiembrie20, având aprobarea Congregaţiei de Propaganda Fide ca preot
misionar în această ţară21. Scopul venirii lui în America a fost unul bine
determinat, şi anume, acela de a înfiinţa o parohie şi a construi o biserică
pentru credincioşii greco-catolici22. Ajuns în America, la Cleveland, preotul
Lucaciu ia contact cu situaţia existentă aici, făcând o descriere pertinentă a
acesteia, în scrisorile adresate Mitropoliei blăjene şi Episcopiei Lugojului.
Implicarea Mitropoliei blăjene în problemele credincioşilor grecocatolici din America nu s-a încheiat odată cu trimiterea preotului
Ibidem.
AEG-C Lugoj, 2628/1905.
19 SJAANR, fond MRUB, 7070/1905.
20 Unirea, 1905, nr. 45, p. 377.
21 SJAANR, fond MRUB, 7266/1905.
22 Ecoul sosirii lui în Cleveland răzbate în următoare ştire din ziarul Unirea, 1905, nr. 49, p.
408: „După multă aşteptare şi după multe suferinţe, am avut fericirea de a putea ajunge şi
acel timp ca să aud în America Nordică, în oraşul Cleveland, Sfânta Liturghie în limba dulce
românească. Nu ştim cum să mulţumim lui Dumnezeu şi mai marilor noştri, că nu ne-au
părăsit, ci aducându-şi aminte de noi puţineii şi sărmanii oameni, pe care soarta nemiloasă
ne-a silit să părăsim patria şi pământul udat de sângele strămoşilor noştri. În America este
preot român. În Cleveland s-a şi înfiinţat parohie română. Laudă vouă Arhiereilor Români
şi mai ales Arhiereului din Lugoj, că n-aţi pregetat a ne mângăia. Eram ca turma fără păstor,
eram aruncaţi de valurile mării în toate părţile, şi nu ştiam încătro să o mai apucăm, şi să o
luăm. Nebăgaţi de nime în seamă, exploataţi în mod nemilos de toţi, traşi-împinşi, azi
respirăm mai uşor şi multe neajunsuri capăt ni-să pune. În 19 nov. stil nou, 1905 în strada
Lorain, nr. 640, orele 9, ne-am adunat toţi românii pentru a asculta Sfânta Liturghie. O sală
închiriată pentru a putea celebra sfânta slujbă şi pentru a ne putea apoi consfătui despre
cele ce sunt a se face ca să ne construim parohie. În decursul serviţului dumnezeiesc după
Sfânta Liturghie, a fost o predică. Mulţi au plâns de bucurie, când după atâta timp din nou
au auzit prin graiul român propovăduindu-să acele sfinte adevăruri, cari singure pot să ne
fericească. După Sfânta Liturghie a urmat adunarea constituantă şi cu ajutorul Celui de Sus
ne-am şi constituit. Conform cu statutele diecesane, preşedinte al senatului nostru
bisericesc este preotul. Adunarea a decurs în cea mai mare ordine, şi în cea mai frumoasă
armonie. Discursuri fără rost, strigăte, neînţelegeri nu au fost, ci toţi au fost un trup şi un
suflet. Dumnezeu Sfântul să ne ajute! Trăiască Arhiereii noştri! Trăiască părintele nostru
Epaminonda Lucaciu!” Un credincios, Cleveland, 22 oct. 1905.
17
18
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Epaminonda Lucaciu în această ţară. Mitropolia va fi preocupată în
permanenţă de viaţa şi nevoile spirituale ale credincioşilor emigraţi,
trimiterea de preoţi în vederea păstoririi acestora, fiind una din priorităţile
forurilor clericale blăjene şi ale episcopiiilor sufragane. Astfel, în perioada
1906-1919, pleacă în Statele Unite ca preoţi misionari, alături de
Epaminonda Lucaciu, un număr de 8 prelaţi: Cornel Lengyel (1906-1907),
Alexandru Nicolescu (1907-1909), Alexandru Pop (1907-1928), Ioan Pop
(1909-1919), Aurel Haţegan (1909-1921), Coriolan Pop Lupu (1913-1927),
Aurel Bungărdeanu (1913-1934), Aurel Vodă (1914-1929). Au mai fost
cazuri de preoţi misionari greco-catolici, care s-au refugiat aici din cauza
Primului Război Mondial: Ioan Vanca (1917-1931), Alexandru Şerban
(1917-1919), Constantin Lucaciu (1917-1918) şi Vasile Lucaciu (1917-1918).
Mai semnalăm, în acest context, un caz special de preot misionar, Teofil
Popoviciu (1914-1928), care a emigrat în America fără acordul Mitropoliei
Blăjene şi a slujit acolo cu acordul episcopului romano-catolic.
În perioada cuprinsă între sfârşitul Primului Război Mondial şi
desfiinţarea Bisericii greco-catolice române survenite în anul 1948, au mai
fost trimişi să administreze parohii din America un număr de 13 preoţi:
Leon Manu (1920-1930), Victor Crişan (1920-1939), Ioan Spătariu (19221957), Valer Huza (1925-1929), Liviu Fogaş (1926-1938), Victor Vamoşi
(1929-1939), Ioan Vuc (1930-1964), Vasile Marchiş (1935-1977), Antonie
Dunca (1935-1949), George Pop (1937-1980), Augustin Paul (1938-1939),
Ilie Crihălmeanu (1939-1972) şi Gabriel Ivaşcu (1939-1983).
Pe lângă acţiunea de trimitere de preoţi misionari, mitropolia Blajului
se va îngriji şi de supravegherea acestora. În acest scop, deleagă un episcop
pentru a vizita parohiile şi, implicit, credincioşii din America. Prin urmare, în
anul 1923, episcopul Alecsandru Nicolescu din dieceza de Lugoj, şi el fost
preot misionar în America între anii 1907-1909, vizitează aproape toate
parohiile greco-catolice româneşti din America, la îndemnul şi cu acordul
mitropolitului Vasile Suciu.
Alte preocupări ale forurilor blăjene legate de parohiile din America
au avut în vedere averile bisericilor din America, încercările de înfiinţare a
unui vicariat pentru preoţii şi parohiile greco-catolice de aici. Alături de
Mitropolia Blajului şi episcopiile sufragane, în organizarea parohiilor grecocatolice din America s-au mai implicat şi autorităţile pontificale din Roma,
Congregaţia pentru Bisericile Orientale şi Congregaţia de Propaganda Fide.
Aceasta din urmă, începând cu anul 1906, organizează o bursă de
studiu la Roma, acordată Mitropoliei blăjene pentru doi studenţi, care după
terminarea studiilor, vor fi trimişi în Statele Unite ale Americii ca preoţi
misionari. Din „alumnii” pregătiţi special pentru America, doar doi
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absolvenţi din România ai acestor burse, preoţii Coriolan Pop Lupu şi
Augustin Paul vor administra parohii din America23.
Au fost trimise, de asemenea, din parohiile greco-catolice din America
trei persoane care au absolvit Institutul de Propaganda Fide pentru preoţi
misionari: George Băbuţiu (anul absolvirii - 1933), Louis Puşcaş (anul
absolvirii - 1940) şi William George Pop (Univ. Gregoriană - 1966).
Menţionăm, în acest context, că majoritatea preoţilor care au administrat
parohiile greco-catolice din America au făcut studiile la Roma: Epaminonda
Lucaciu, Alecsandru Nicolescu, Victor Crişan, Ilie Crihalmeanu, Mircea
Todericiu, Carol Capros, George Rusu, Ioan Filip, Ioan Popa, Alexandru
Raţiu etc.
Congregaţia pentru Bisericile Orientale din Roma era autoritatea care
aviza numirea de preoţi, ce urmau să fie trimişi misionari, la propunerea
mitropoliei şi a episcopiilor sufragane române, şi, totodată, legătura canonică
cu episcopii romano-catolici americani, sub jurisdicţia cărora funcţionau
parohiile greco-catolice de acolo24. Înainte cu un an de desfiinţarea bisericii
greco-catolice din România, în 1947, Cardinalul Eugene Tisserant, prefectul
Congregaţiei, vizitează parohiile greco-catolice române din America, arătând
rolul pe care acestea trebuie să îl joace acum în afirmarea identităţii grecocatolice, Biserică ce în România, datorită noii conjuncturi politice se afla în
pericol.
Din anul 1948, odată cu desfiinţarea Bisericii greco-catolice din
România, Congregaţia pentru Bisericile Orientale din Roma va deveni
autoritatea ecleziastică ce va face numirile în parohiile din America. Astfel,
au fost numiţi patru preoţi români, care s-au născut în America şi au fost
hirotoniţi şi confirmaţi în parohiile de aici (George Băbuţiu – 1934-1968,
Louis Puşcaş – 1942-1996, George Mureşan – 1942-1992, William George
Pop – 1966-1967). Congregaţia pentru Bisericile Orientale din Roma, va numi
un episcop pentru greco-catolicii din exil, pe Vasile Cristea, din Roma, care
vizitează parohiile române din America, în perioada anilor 1963-1967, apoi
numeşte un Vizitator Apostolic, fără rang de episcop, pentru greco-catolicii
din America, pe monseniorul Octavian Bârlea, între anii 1974-1977. Tot
23 În documentele din arhiva Mitropoliei blăjene, figurează un număr de zece alumni trimişi
la studii, pentru a deveni preoţi misionari. Ceilalţi, care nu au ajuns în America, fie s-au
căsătorit, fie au ieşit din cler sau le-a fost refuzată viza de plecare din ţară, ori, datorită
Primului Război Mondial, nu au putut pleca.
24 Menţionăm, în acest context, faptul că preoţii greco-catolici din America, prin delegatul
apostolic din Washington, solicită Congregaţiei pentru Biserica Orientală permisiunea de a
muta datele sărbătorilor fixe şi mobile după noul calendar gregorian, iar data sărbătoririi
Paştelor, începând cu anul 1945, să coincidă cu data celui romano-catolic (vezi Calendarul
1945, p. 30-34).
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Congregaţia pentru Bisericile Orientale din Roma a numit, alături de episcopii
romano-catolici americani, o serie de preoţi români veniţi, atât din Misiunile
greco-catolice din Europa şi America de Sud, cât şi din România: Mircea
Toderici (1949-1984), Iuliu Aron (1952-1991) - de la Misiunea Catolică
Română din Franţa; Ioan Popa (1956-1987), Ioan Filip (1957-1993), Carol
Capros (1973-1984) - din Roma; Francisc Pall (1962-1963) - din Anglia;
George Rus (1954-199?) - din Argentina; Ioan Pavel (1957-199?), Vasile
Streza (1971-1986), Alexandru Raţiu (1971-1992), Ioan Ciungu (1977-199?),
Miron Moldovan (1977-1984), Grigore Duma (1983-1990), George David
(1983-?) - din România.
Acest lucru va dura până la organizarea parohiilor româneşti în
Exarhat Apostolic şi apoi, până ridicarea la treapta de episcopie şi numirea
preotului Louis Puşcaş ca episcop greco-catolic român în SUA. După
formarea Episcopiei Române Greco-Catolice din SUA, între anii 1983-1987,
episcopul Louis Puşcaş reorganizează parohiile aducând şi hirotonind noi
preoţii pentru parohiile româneşti (John Mattew Elanjieth, Mircea Boac,
Mircea Clineţ, Eugen Remus Mihai, Nicholas Kusevich, John Michael
Boteanu ş.a.).
The Contribution of the Greek-Catholic Metropolitan Church of Blaj to the
Foundation of the Romanian Greek-Catholic Church in the USA
(Abstract)
This aim of this study is to highlight several aspects regarding the role played by the
Greek-Catholic Metropolitan Church of Blaj during 1904-1948 in the undertaking of the
Romanians in the SUA to organise themselves from a religious point of view.
After the establishment of the Austro-Hungarian Empire in 1867 when
Transylvania went under direct Hungarian rule, many Transylvanian Romanians took the
road of exile and left for the United States of America. Due to their ever increasing number
in the large industrial centres of America, Romanian emigrants were no longer able to
blend into the American society. They saw themselves forced to set up organisations
imposed by the American society: aid organisations, churches, newspapers, banking
societies etc. The need for a church, the centre of Romanian spiritual life, was the most
deeply seeded wish of the Romanian emigrants. In America, however, the church was not a
state institution and it had to be supported by its members and the Romanians had to get
involved in fund-raising, building and maintaining their places of worship.
One of the main problems the newly-established Greek-Catholic communities faced
was the absence of a priest. Consequently, the Metropolitan Church of Blaj was deluged
with letters not only from church members, but also from American church authorities.
Complying with these requests, the Metropolitan Church of Blaj becomes most seriously
involved in finding and appointing an unmarried or widowed priest for these communities.
The topic was debated in the consistories and bishops' meetings in which also the suffragan
bishops of Lugoj, Gherla and Oradia Mare participated. The first priest sent by the
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Metropolitan Church of Blaj was Epaminonda Lucaciu who had the well-determined
purposes of establishing a parish and building a church for the Greek Catholics in America.
The involvement of the Metropolitan Church of Blaj in solving the problems of the
Greek Catholics in America did not end upon sending the Epaminonda Lucaciu as priest
there. The life and spiritual needs of the emigrants represented a constant preoccupation,
one of the priorities of the church authorities in Blaj and of the suffragan bishops.
Apart from sending missionary priests, the Metropolitan Church of Blaj also took
care to supervise them and it delegated a bishop to visits the parishes in America and,
implicitly, the Greek Catholics there. Thus, in the year 1923, at the suggestion and with the
approval of the metropolitan bishop Vasile Suciu, the bishop Alecsandru Nicolescu from
the diocese of Lugoj, former missionary priest during 1907-1909, made visits to almost all
Romanian Greek Catholic parishes in America. Other matters of concern for the church
authorities in Blaj were the estate of the churches in America and the efforts to establish a
vicariate for the Greek Catholic parishes and priests there.
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TIPURI DE ARGUMENTARE ÎN DISCURSUL POLITIC
AL LUI IULIU MANIU (1919-1928)
Mihail DĂESCU*
Pe lângă acţiunea politică subordonată mişcării naţionale şi apărării
democraţiei şi legalităţii constituţionale, Iuliu Maniu s-a impus şi prin
calitatea şi acurateţea ideilor cuprinse în discursul său politic, fie de la
tribuna parlamentelor maghiar şi român, fie prin luările de cuvânt în cadrul
unor adunări sau prin articolele de presă şi conferinţe. Prin discursul
profesat politicianul transilvănean - care şi-a pus amprenta în mod vizibil
asupra vieţii politice româneşti din deceniile trei, patru şi cinci ale secolului
trecut - îşi legitima activitatea şi obiectivele politice, pilonii pe care şi-a
edificat acţiunea discursivă fiind democraţia naţională, constituţionalismul,
moralitatea şi legalitatea. În cadrul discursului, mecanismul cel mai
important al acestuia îl reprezintă argumentarea, prin care se realizează
funcţiile de legitimare şi persuadare1, prin care locutorul încearcă să
demonstreze viabilitatea enunţurilor sale. Argumentarea reprezintă unul
dintre factorii importanţi de coerenţă şi coeziune discursivă, este o acţiune
prin care locutorul pune în operă o strategie globală pentru a determina o
înlănţuire de argumente care să provoace adeziunea auditorului la enunţurile
susţinute2. În discursul „Sfinxului de la Bădăcin” argumentarea se bazează
pe componente de ordin istoric, juridic, de autoritate morală şi realitate
politică a vremii.
Iuliu Maniu îşi face debutul în noul peisaj politic oferit de către
România Mare, prin activitatea depusă în calitate de preşedinte al Consiliului
Dirigent, organism provizoriu cu misiunea de a asigura administrarea
Transilvaniei până la întrunirea Adunării Naţionale Constituante. Până la 4
aprilie 1920, când Consiliul Dirigent a fost dizolvat de către primul ministru
Alexandru Averescu, Iuliu Maniu s-a preocupat de preluarea întregii
administraţii a Transilvaniei din mâinile funcţionarilor maghiari şi instalarea
autorităţii statului român, de asigurarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi
averilor cetăţenilor. Această activitate a fost amplificată de susţinerea
* Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: daescumihail@yahoo.com.
1 Rovenţa-Frumuşani 2000, p. 27.
2 Marga 2003, p. 276.
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acţiunilor guvernului de la Bucureşti şi armatei române, în scopul
consolidării actului Unirii Transilvaniei cu România şi instalării
administraţiei româneşti3. Legalitatea şi legitimitatea acestor activităţi sunt
bine reliefate de către Iuliu Maniu în discursul său, aceste două principii
avându-şi argumentarea în Rezoluţia de Unire de la 1 Decembrie 1918, dar
şi în drepturile istorice ale poporului român asupra Transilvaniei, în
necesitatea de a păstra existenţa României întregite în faţa primejdiei care se
profila din partea Ungariei:
„În aceste zile de o promiscuitate mistică a greutăţilor suferinţelor şi a
fericirii naţionale, pe cari le petrece azi naţiunea română, cine poate mai mult
ca poporul românesc să exclame: Am lucrat, am suferit şi am învins!
De când s-au deschis aceste orizonturi noi luminate de ideea latinităţii
noastre şi de mândria tradiţiunilor fără seamăn glorioase ale neamului
nostru, naţiunea română n-a încetat a lucra pentru a da viaţă aspiraţiunilor
izvorâte chiar din conştiinţa istorică a tradiţiunilor sale.
Astăzi, când această conştiinţă istorică a decretat nu numai libertatea şi
independenţa naţională ci drept consecinţă şi desăvârşita unitate naţională,
când întreaga ginte latină nu numai că înţelege, ci protejează, ajută şi
întăreşte această unitate şi azi când armata română din Vechiul Regat
totdeauna glorioasă, înfrăţită şi mână în mână cu trupele române din Ardeal,
luptă victorioasă pentru a sdrobi pentru totdeauna putinţa duşmanilor noştri
de a împiedeca existenţa neconturbată a României întregite, deja înfăptuite,
putem striga cu cucernicie, dar cu puternic glas: a înviat neamul românesc”4.

Legalitatea în procesul de guvernare a Consiliului Dirigent este
reliefată de necesitatea „[...] păstrării neştirbite a ordinei la adăpostul ideii de
unitate naţională şi de alipire către Rege”5, dezordinea neputând fi
considerată o armă politică. Se creionează astfel atitudinea monarhică a
politicianului ardelean, un principiu politic căruia îi va rămâne fidel, precum
şi accentuarea de către acesta a necesităţii păstrării ordinii, într-o perioadă de
convulsii politice, militare şi sociale determinate de încheierea războiului şi
revoluţia din Ungaria. Acţiunea armatei române asupra regimului bolşevic
este una legală, în sprijinul civilizaţiei, ca şi regimul instaurat de Consiliul
Dirigent:
„Pentru noi este înălţător să vedem că armata română este singură aci în
Orient care reprezintă o stâncă de granit în contra valului bolşevist. În scurtă
vreme am credinţa că toţi ungurii din Transilvania se vor împăca cu situaţia

3 Referitor la activitatea Consiliului Dirigent şi a lui Iuliu Maniu în cadrul acestuia a se
vedea: Galea 1996, p. 317-338; Galea 1997; Iancu 1999, p. 6.
4 Patria, I, nr. 55, din 20 aprilie 1919.
5 Ibidem, nr. 207, din 6 noiembrie 1919.
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creată şi vor înţelege că regimul creat de noi e libertate, dreptate şi punerea
în producţie a tuturor forţelor naţiunei”6.

În Manifestul-raport publicat la 15 aprilie 1920 şi prezentat în faţa
Consiliului de Miniştri cu ocazia predării guvernării Transilvaniei, Iuliu
Maniu insistă asupra caracterului legal al activităţii politice a Consiliului
Dirigent faţă de celelalte naţionalităţi din Transilvania:
„Am făcut aceste schimbări mari fără a jigni vreo altă naţiune conlocuitoare.
Toate drepturile asigurate cu largă mână de Adunarea Naţională din Alba
Iulia au fost respectate. Împărţirea cercurilor electorale s-a făcut cu
considerare la minorităţile etnice, ca ele să poată fi reprezentate în echitabil
în Parlament. Nimeni nu a fost împiedicat în folosirea limbei sale în oficii şi
în viaţa privată şi toate confesiunile s-au bucurat de cea mai deplină
libertate”7.

Având o bogată experienţă politică, Iuliu Maniu a desfăşurat o amplă
activitate pentru a impune Partidul Naţional Român pe scena politică a ţării,
personalitatea marcantă a omului politic ardelean lăsând o puternică
amprentă asupra unor evenimente importante din istoria interbelică a
României.
Primele alegeri parlamentare din România Mare, desfăşurate în
noiembrie 1919, au situat Partidul Naţional Român în fruntea preferinţelor
electoratului român, fapt care i-a conferit un loc important în guvernul
prezidat de către Al. Vaida-Voevod, executiv care a avut drept misiune
semnarea tratatelor de pace din cadrul Conferinţei de Pace de la Paris.
Concepţia şi strategia politică a lui Iuliu Maniu8 sunt bine reliefate cu această
ocazie în discursul său politic, în care accentuează legalitatea şi legitimitatea
Actelor de Unire de la 1918 şi necesitatea ca hotărârile românilor să fie
respectate de către Marile Puteri în tratativele care aveau ca obiectiv trasarea
noilor graniţe în această parte a Europei. Astfel, guvernul Vaida a izbutit să
respingă tentativele de revizuire a frontierei vestice a României în favoarea
Ungariei şi a convins totodată Aliaţii să recunoască unirea Basarabiei cu
România.
Discursul lui Iuliu Maniu în perioada 1919-1920 este caracterizat de
adeziunea sa totală la o viaţă politică armonioasă, îndreptată spre calea
democraţiei şi a legalităţii, cu nuanţe de adâncă recunoştinţă forţelor politice
din Vechiul Regat care au făcut posibilă Unirea de la 1 Decembrie 1918:

Ibidem, nr. 70, din 13 mai 1919.
Unirea Ardealului f. a., p. 33.
8 Pentru activitatea politică a lui Iuliu Maniu din perioada 1919-1926, vezi Stan 1994, p.
353-368; Stan 1997, p. 115-162.
6
7
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„D-le preşedinte, onorată Cameră, când pentru întâia dată iau cuvântul în
această Cameră, a tuturor românilor, cu adâncă evlavie mă închin măritelor
umbre, cari în decursul secolelor mânate de gânduri înalte, de sentimente
sfinte, aducând de atâtea ori jertfa vieţii lor proprie, au făcut ca noi astăzi, cei
cari ieri încă eram răsleţi la atâtea împărăţii, întruniţi la un singur loc, să
căutăm cărările fericirii şi măririi neamului românesc. (Aplause).
Dar simţimintele noastre de sincere gratitudine a acelor cari am venit de
peste Carpaţi nu se îndreaptă numai în spre cei trecuţi, dar se îndreaptă şi
spre marii contimporani ai vechiului regat, cari în vremuri de grea cumpănă
au ştiut să aleagă cărarea adevărată a mântuirii neamului (Aplause).
Să credeţi d-voastre că peste toate deosebirile de vederi, cari în vieaţa
politică sunt inevitabile, şi peste toate adversităţile politice, cari uneori în
mod fatal ies la suprafaţă, este sentimentul nostru de sinceră şi adâncă
recunoştinţă faţă de toţi factorii vieţii publice ai neamului românesc cari
astăzi au făcut ca noi împreună să gândim asupra viitorului neamului
românesc”9.

Discursul politicianului ardelean insistă asupra condiţiilor de legalitate
în care a fost realizată Unirea deoarece „[...] dezrobirea noastră s-a făcut din
partea întregului neam românesc”10 şi tocmai de aceea consideră că este
necesar ca eforturile politice de după război trebuie să fie unitare, având
drept obiectiv suprem edificarea unui stat puternic. Realizarea acestui ultim
obiectiv a căzut în sarcina guvernului Vaida Voevod, a cărui principală
misiune era obţinerea recunoaşterii internaţionale a Unirii în forul Marilor
Puteri întrunite la Paris, în conformitate cu cele hotărâte la Chişinău,
Cernăuţi şi Alba Iulia. Iuliu Maniu a accentuat faptul că prin Conferinţa de
la Paris trebuiau să se recunoască drepturile românilor plecând de la
legitimitatea acestora asupra ţinuturilor unite cu România, dar şi datorită
faptului că această unire era benefică pentru întreaga Europă, ca urmare a
faptului că urmările războiului dăduseră naştere revoluţiilor bolşevice care
ameninţau întreaga civilizaţie:
„Noi, onorată Cameră, care am decretat pe vecie unirea Ardealului, a
Banatului şi a părţilor româneşti din Ungaria către vechiul regat, am hotărât
acest lucru din libera voinţă, pentru totdeauna şi în mod integral.
În consecinţă: noi, prin această hotărâre, am zis că întreg Banatul trebue să
fie pe veci şi necondiţionat alăturat către vechiul regat. (Aplause prelungite şi
îndelung repetate).
Noi, această hotărâre a noastră am produs-o în deplină conştiinţă a faptelor
pe cari le am săvârşit. Noi, în hotărârea aceasta nu am plecat numai din viaţa

9

DAD, din 16 ianuarie 1920, şedinţa din 22 decembrie 1919, p. 216-220.
Ibidem.

10
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noastră sentimentală, ci am plecat pe lângă aceasta şi din motive raţionale,
absolut necesare a exigenţelor naţionale şi integrale româneşti.
Noi am fost de credinţă şi suntem şi azi de credinţă că în adevăr acest Banat
întreg trebue să aparţină nouă, în baza dreptului istoric, în baza
configuraţiunii geografice, în baza situaţiunii etnografice şi în baza tuturor
condiţiunilor de natură economică şi de natură militară”. (Aplause)11.
„Este o mare satisfacţie pentru mine că unirea ce am decretat astăzi, se
prezintă ca o necesitate absolută internaţională, pentru că naţiunea noastră
este singura stâncă şi România unită este singura stavilă. În acest colţ al
lumei, contra tendinţelor subversive care ameninţă cu distrugere ordinea
socială şi tot ce a produs civilizaţia omenirei.
Stând noi astfel în serviciul omenirei întregi credem a fi în drept, a cere să ni
se dea totul pentru a putea împlini această menire şi a ne da toată putinţa ca
stânca românismului să fie întreagă şi să nu-i lipsească nici un colţ ci să ne
înfăptuiască România întregită aşa cum s-a hotărât la Alba Iulia, cum s-a
decretat de M. V. şi cum s-a convenit la timpul său în tratatul încheiat cu
puternicii şi glorioşii noştri Aliaţi. Suntem convinşi că integritatea
aspiraţiunilor noastre naţionale este necesitate absolută pentru a îndeplini
menirea moştenită de la înaintaşii noştri şi impusă de împrejurări12”.

Prin demiterea guvernului Vaida, considerat de către Maniu ca fiind
primul guvern democratic al României, căzut ca urmare a intrigilor ţesute de
către liberali şi printr-o acţiune nelegitimă, Maniu făcea cunoştinţă cu tarele
politicii dâmboviţene. Din acel moment şi până în 1928, el va duce o luptă
acerbă în opoziţie, înfierând prin discursul său - de la tribuna Parlamentului,
în cadrul diferitelor manifestări publice sau prin intervenţiile din mass-media
- ilegalităţile şi actele anticonstituţionale, de care se făceau vinovate
guvernele care conduceau destinele României. Prin declaraţiile sale,
politicianul ardelean a încercat să legitimeze acţiunile politice ale Partidului
Naţional Român, obiectivele şi ţintele acestuia constituindu-se în manifestări
ale punerii în practică a principiilor sale - democraţia adevărată, dreptatea
socială, constituţionalismul şi parlamentarismul nefalsificat13- iar legalitatea
acestor manifestări rezidă din faptul că ele reprezintă voinţa naţiunii, a
păturilor poporului:
„N-am venit la sânul patriei pentru ca să ducem lupte căci am luptat destul
sub jug străin. Am venit cu toţii la sânul patriei mume ca să lucrăm la
edificarea şi la întărirea democraţiei sincere. Am venit să lucrăm pentru
îmbogăţirea sufletelor româneşti, pentru binele ţărănimii şi al muncitorimii,
dar aici am găsit o ceată de interese învrăjbitorii împotriva desrobirii
Ibidem.
Patria, I, nr. 89, din 6 iunie 1919.
13 Maniu 1991, p. 42.
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ţărănimii şi a democraţiei. Unindu-ne cu bărbaţii sinceri, luptători pentru
dreptate, vom lupta pentru înfăptuirea programului democraţiei şi am
dovedit buna noastră intenţie prin legile bune votate în parlamentul Vaida.
Acele legi putând îndeplini binele obştesc, rămân cea mai frumoasă amintire
a vremii primei democraţii curate”14.

Partidul Naţional Român, ai cărui reprezentanţi provin din „[...]
păturile largi ale Neamului Românesc şi exprimă voinţa acestora”15, partid
născut „[...] în mijlocul frământărilor Neamului Românesc”, pentru care a
înfăptuit unirea, „[...] are ca ţintă azi nu persecuţiunea, ci restabilirea ordinii
şi a echilibrului moral, nu distrugerea, ci desăvârşirea naţională”16.
Legalitatea şi constituţionalismul acţiunilor politice ale PNR reies din faptul
că „[...] am voit să ajungem la putere nu contra suveranului, ci de acord cu
el. Noi nu suntem o forţă ce vrea să înfrunte ci una ce vrea să lucreze alături
de toţi factorii constituţionali”17, iar „[...] reprezentanţii săi au putut să ridice
conştiinţa politică a acestui neam”18, acţiunea sa fiind îndreptată spre „[...]
realizarea unei dreptăţi istorice”19, însă pe căi legale, „[...] silindu-se să
potolească valurile unei revoluţii care uşor putea să ameninţe întreaga ordine
socială pe aceste meleaguri”20.
Legalitatea guvernului Vaida, care în concepţia lui Iuliu Maniu
reprezenta ideea adevărat democratică, rezidă din compoziţia sa „[...] în baza
majorităţii pe care se sprijinea şi a opiniei publice pe care o reprezintă”.
Ilegalitatea guvernelor următoare reiese din faptul că Guvernul Vaida - „[...]
singurul guvern parlamentar de după război” - a fost înlăturat prin
„vicleşug”, aceeaşi metodă prin care a ajuns la putere guvernul lui Al.
Averescu, care astfel a pregătit calea spre guvernare a „[...] acelui partid care
voia să aibă monopolul de guvernare al ţării”21. Maniu atrage atenţia că
aceste ilegalităţi, lipsa drepturilor democratice, nerespectarea legii,
imoralitatea vieţii politice pun în primejdie însuşi viitorul ţării:
„România Mare nu este de vină pentru nedreptăţile cari să săvârşesc, după
cum nu este de vină nici de dispariţia legalităţei din viaţa publică.
Vinovaţi sunt: guvernanţii cari, prin faptele lor încâlcesc armonia socială
ignorând şi nerespectând legile. Dacă în această ţară, legile ca şi principiile

Patria, III, nr. 74, din 7 aprilie 1921.
Maniu 1991, p. 26.
16 Ibidem, p. 16-17.
17 Ibidem, p. 18.
18 Ibidem, p. 25.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 27.
21 Ibidem, p. 61.
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democratice sunt nesocotite, sunt de vină cei din fruntea ei cari nu le
respectă, scăzând astfel prestigiul ţărei”22.
„N-avem Constituţie care să corespundă noului Stat, nu avem o lege
administrativă pentru toată ţara. Şi, toate acestea nu din vina neamului, a
sufletului poporului, ci din vina relei politice care, în loc să folosească
energia noastră, a oprit-o de a se valorifica.
Respectul legei, după trei ani de la Unire, a căzut. Moralitatea publică a
scăzut. Starea economică, culturală şi socială, în loc să se dezvolte a decăzut.
Iată, domnilor, unde ne-a dus sistemul de guvernare Averescu”23.

Deşi recunoştea rolul istoric al PNL, inclusiv contribuţia lui
hotărâtoare la înfăptuirea României Mari, Maniu îi combătea tendinţa de a
face din acele înfăptuiri un capital politic exclusiv, un fel de privilegiu pentru
o guvernare concepută ca un act de voinţă al unor forţe oculte. Disocierea
lui Iuliu Maniu de Ionel Brătianu şi de partidul în fruntea în căruia se afla a
fost provocată şi de intenţia acestuia de a-şi asigura raporturi privilegiate cu
monarhia, prin creşterea prestigiului acestei instituţii ca urmare a actului
simbolic de încoronare de la Alba Iulia. Fixată pentru data de 15 octombrie
1922, încoronarea a fost boicotată atât de PNR şi Partidul Ţărănesc, cât şi
de către episcopii uniţi, influenţaţi de către Iuliu Maniu, liderul transilvănean
susţinând că acest act simbolic fusese confiscat de către liberali, care îl
transformaseră într-o manifestare de partid.
Starea de adversitate dintre Maniu şi liberali era accentuată şi de
dorinţa acestora din urmă de a soluţiona unilateral regimul constituţional al
României. Politicianul ardelean considera că Adunarea Constituantă era
rezultatul unor alegeri situate sub spectrul unor fraude şi ilegalităţi şi din
această cauză era o constituantă de partid. Cu toate protestele lui Maniu,
care clama ilegalitatea noului act fundamental şi faptul că nu respecta
direcţia de naţionalism şi democraţie, regele Ferdinand a sancţionat
constituţia, asigurându-se astfel cadrul politic al perioadei interbelice.
Discursul referitor la Partidul Naţional Liberal şi liderii acestuia are un
caracter peiorativ, pentru a scoate în evidenţă ilegalităţile comise de către
aceştia şi neconstituţionalitatea legilor şi a măsurilor administrative
întreprinse pentru a acapara puterea. Ajungând la guvernare în urma unor
pregătiri „oculte” şi prin „[...] mijloace lăturalnice şi în contra voinţei
naţiunii”24, PNL a instaurat un regim „oligarhic”, „de dictatură”, sub
auspiciile căruia recurgând la „falsul de urne”, la sprijinul „baionetelor
jandarmeriei”, a dat statului român un „parlament ilegal”, ieşit în urma unei
Patria, III, nr. 222, din 4 octombrie 1921.
Ibidem, IV, nr. 20, din 29 ianuarie 1922.
24 Maniu 1991, p. 68.
22
23

467
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

„lovituri de stat”. Drept urmare, Constituţia din 1923 nu avea un caracter
legal fiindcă parlamentul care a votat-o nu exprima voinţa naţiunii:
„În contra Constituţiei, au convocat o Adunare constituantă. Însăşi
revizuirea Constituţiei vor s-o facă printr-un Parlament eşit dintr-o lovitură
de Stat.
Lovitura de Stat este revoluţiunea de sus a acestui guvern! Simţind că nu are
opinia publică a acestei ţări, printr-o ordonanţă a schimbat procedura
electorală, spărgând în timpul nopţii urnele. Aşa şi-au scos majoritatea din
ele. Cu administraţia, cu armata, cu magistratura, au furat voturile şi s-au
apărat apoi cu baioneta. În fine, şi-au amnestiat pe toţi criminalii
alegerilor!”25.
„Corpurile legiuitoare actuale fiind ilegale, ieşite din lovitură de Stat, fraudă
şi teroare toate hotărârile acestor „Corpuri legiuitoare” sunt lipsite de tărie
de lege şi prin urmare, din punct de vedere de drept sunt nule. Faptul unei
sancţionări şi promulgări nu poate să schimbe caracterul de drept al acestor
hotărâri cu origine viciată. Forţa fizică a puterei executive, fireşte, a putut
pentru un moment să impună lucruri, lipsite de criteriu de drept acolo, unde
domnea principiul: „Macht geht vor Recht”! („Forţa primează dreptul”!)”26.
„[...] deputaţii loviturii de stat şi ai urnelor furate au votat Constituţia.
Votarea ei la adăpostul a zeci de de mii de baionete, este dovadă, că această
Constituţie nu-i eşită din sufletul poporului. Ceea ce nu răsare din sufletul
mulţimei, nu trăeşte, baionetele n-au binecuvântarea lui Dumnezeu.
Constituţia nu va putea dăinui, mai ales că suntem hotărâţi să facem tot
posibilul, ca ea să nu intre în vigoare, să facem orice sacrificiu, pentru ca ţara
să nu o suporte”27.

Criza dinastică din 1925-192628 a constituit un alt moment care şi-a
găsit în acţiunile politice şi în discursul lui Iuliu Maniu un punct de referinţă
pentru exprimarea concepţiilor sale despre legalitate şi constituţionalism atât
pentru momentul în care aveau loc evenimentele, cât şi pentru desfăşurarea
ulterioară a acestora. La 31 decembrie 1925, în Consiliul de Coroană, după
ce Ferdinand se pronunţa pentru abdicarea principelui Carol, Maniu a avut
convingerea că era o uzurpare uneltită de elemente din anturajul Palatului,
inclusiv de Ionel Brătianu, care deţinea un mare ascendent asupra regelui.
Prin îndepărtarea principelui Carol de la succesiune şi instalarea unei regenţe
- credea Maniu - instituţia monarhică ar fi fost subordonată de forţe oculte.
Drept urmare, actul de la 4 ianuarie 1926, care reglementa succesiunea în
favoarea minorului Mihai, precum şi constituirea regenţei nu a fost votat de
către Iuliu Maniu, iar această conduită negativă o va manifesta şi în anii
Patria, V, nr. 32, din 15 februarie 1923.
Ibidem, nr. 45, din 3 martie 1923.
27 Ibidem, nr. 118, din 6 iunie 1923.
28 Referitor la criza dinastică, vezi: Scurtu 1996.
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următori, până la revenirea lui Carol în ţară. Motivele invocate de către
politicianul ardelean au fost:
„În primul rând, partidul naţional fiind pătruns de sentimentul monarhic,
este de părere că nu trebuie să se producă zguduiri, cari ar putea slăbi în
opinia publică acest sentiment. Dacă se pune prea mare grabă într-o astfel
de chestiune lăsând să se înstăpânească credinţa că un prinţ poate fi
îndepărtat de la tron şi adus astfel la succesiune fără a se epuiza mai întâi
toate mijloacele de a se înlătura schimbarea, se produce o zguduire în
siguranţa de continuitate care este una din bazele principiului monarhic.
Al doilea motiv a fost simţul de răspundere pentru viitor.
O schimbare ca aceasta poate aduce în viitor, serioase zguduiri în viaţa de
Stat a unui popor. Vedeţi istoria universală, unde găsiţi atâtea cazuri similare,
cari au adus numai nenorocire.
Având acest simţ de răspundere, am socotit de a noastră datorie de a atrage
atenţia în viitor.
Al treilea motiv, a fost o chestiune de conştiinţă. Nu voiam ca partidul
naţional eventual să fie vinovat de comiterea unei nedreptăţi chiar şi
involuntare faţă de om, fără ca mai întâi să se ştie cu preciziune situaţia
adevărată.
În fine, al patrulea motiv a fost bunul simţ. Este într-adevăr din cale afară de
greu ca pe un om pe care l-ai preslăvit să-l laşi să cadă fără nicio apărare, şi
fără a ţine seamă de situaţiile de până atunci, lăsând ca lumea să creadă că
sentimentele de dragoste permanent manifestate faţă de El, au fost
nesincere”29.

Legislaţia elaborată de către parlamentul de coloratură liberală a fost
considerată de către Maniu ilegitimă, ca de altfel şi actele de guvernare ale
PNL. Drept urmare, legea primei electorale din 27 martie 1926, care de
altfel a fost mecanismul principal al constituirii instituţiei legislative până în
1938, a fost considerată de către liderul politic ardelean o lege scelerată prin
care se realiza o alterare gravă a principiilor constituţionale şi se instaura
absolutismul de partid. Înainte de a fi votată, această lege era considerată de
către Iuliu Maniu: „[...] un adevărat atentat contra parlamentarismului şi în
contra unei evoluţii politice sănătoase a vieţii noastre naţionale” şi
„[...] exclude din Parlament în mod voit şi sistematic manifestarea diferitelor
curente şi prin premiile date majorităţii, chiar şi celei relative, introduce în
mod făţiş absolutismul de partid care împiedicând evoluţia normală a vieţii
politice va da desigur naştere la cele mai grele frământări interne”30.

Perioada din opoziţie a fost caracterizată şi de activitatea pentru
constituirea unei formaţiuni politice capabile să se opună „dictaturii”
29
30

Patria, VIII, nr. 9, din 14 ianuarie 1926.
Ibidem, nr. 50, din 5 martie 1926.
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instaurate de către PNL şi de supraveghere a legalităţii actelor de guvernare
ale acestui partid. În ordine cronologică, prima astfel de acţiune concretă a
reprezentat-o constituirea Blocului Parlamentar din noiembrie 1919, care
reunea parlamentarii ce reprezentau Partidul Naţional Român, Partidul
Ţărănesc, Partidul Ţărănesc din Basarabia şi Partidul Naţionalist-Democrat,
coaliţie care avea drept ţel sprijinirea guvernului prezidat de către Al. VaidaVoevod. Uneltirile liberale, care s-au folosit de regele Ferdinand şi
disensiunile din cadrul PNR au dus la căderea guvernului şi eşecul acestei
prime alianţe politice din care făcea parte şi Iuliu Maniu. Înfrângerea din
alegerile parlamentare din mai 1922 a repus în discuţie ideea întăririi
partidului prin contopirea cu o formaţiune politică din Vechiul Regat.
Astfel, în noiembrie 1922, prin fuziune, Partidul Conservator-Democrat –
căruia îi decedase liderul, Take Ionescu - se dizolva în PNR, aducând în
rândurile acestuia politicieni cu nume şi influenţă: Mihail Cantacuzino,
Stelian Popescu, G. G. Mironescu, C. Xeni şi Gr. Filipescu.
În drumul spre constituirea unei formaţiuni politice puternice, care să
constituie o alternativă la PNL, Iuliu Maniu a reuşit să realizeze o înţelegere
cu partidul ce îi avea ca lideri pe Nicolae Iorga şi Constantin Argetoianu,
acţiune concretizată prin fuziunea PNR cu Partidul Naţional al Poporului în
martie 1925. Referitor la această mişcare de pe eşichierul politicii româneşti,
Iuliu Maniu declara că noua formaţiune politică:
„[...] se va întemeia marele partid naţional şi democratic în care vor găsi lăcaş
şi alte forţe naţionale şi democratice pentru regenerarea vieţei politice a ţărei
noastre pe temeiul principiilor cari de la început susţin partidele noastre.
Naţionalismul hotărât şi neşovăitor care fără şovinism faţă de alte neamuri
va pune Statul român în serviciul înălţărei neamului românesc cu toate
virtuţile sale, democraţia radicală şi curată sprijinită de legalitate şi ordine
fără de care nu poate exista şi dreptatea socială care va ocroti şi va feri
ţărănimea şi toate straturile sociale de exploatarea celor mai tari, sunt stâlpi
pe care se întemeiază puternicul partid care va fi chemat să conducă cu
mână tare viaţa politică a poporului nostru”31.

Tratativele de fuziune duse cu Partidul Ţărănesc condus de către Ion
Mihalache, dar mai ales veleităţile de lideri ale celor doi mari oameni politici,
au făcut ca peste un an această înţelegere politică să se rupă, iar Iuliu Maniu
să devină astfel un subiect de critică şi pamflet pentru pana ascuţită şi acidă
a lui Nicolae Iorga.
Geneza Partidului Naţional-Ţărănesc a început încă din 1919, când
PNR şi Partidul Ţărănesc au colaborat în cadrul Blocului Parlamentar,
colaborare care a continuat pe toată perioada luptei constituţionale, fapt
31

Ibidem, VII, nr. 36, din 17 februarie 1925.
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care atestă existenţa unui fond comun de idei şi scopuri politice la cei doi
lideri, Iuliu Maniu şi Ion Mihalache. Fuziunea dintre cele două partide era pe
punctul de a se realiza încă din 1924, în acest sens fiind elaborat un program
în 10 puncte, acceptat de ambele partide, însă respingerea propunerii lui C.
Stere în conducerea Partidului Ţărănesc de către unii membrii ai PNR,
proveniţi din fuziunea cu conservatorii, precum şi atitudinea ostilă a
ţărănistului Nicolae Lupu faţă de naţionali, pe care îi considera o ramură a
„ciocoimii”, au dus la eşecul demersului politic. Frământările politice ale
anului 1926 manifestate prin demisia guvernului liberal şi înlocuirea lui cu
un executiv condus de către Al. Averescu, precum şi plecarea unor
importanţi oameni politici din cadrul PNR, au dus la reluarea negocierilor şi
realizarea fuziunii - la 10 octombrie 1926 -, care a dat naştere celui de-al
doilea mare partid politic al perioadei interbelice, Partidul NaţionalŢărănesc32. Maniu a declarat că această nouă formaţiune politică era o
adeptă a legalităţii şi a statului de drept, pentru că prin însăşi semnificaţia
denumirii reprezintă interesele naţionale şi ale ţărănimii, masa majoritară a
poporului român33.
La câteva zile după constituirea sa, Partidul Naţional-Ţărănesc a dat
publicităţii un manifest, prin care-şi exprima hotărârea de a pune capăt
guvernării averescane şi dominaţiei PNL, de a aşeza statul român pe temelia
unei ordini de drept. Se făceau şi unele promisiuni concrete, pe baza
programului adoptat la 10 octombrie 1926: înlăturarea anarhiei
administrative şi a regimului arbitrar care a dus la compromiterea ideii de
autoritate; ridicarea ţării din „[...] mizeria economică în care se află” prin
încurajarea şi stimularea producţiei naţionale; refacerea urgentă a căilor
ferate; chemarea la colaborare a capitalurilor străine; stabilizarea monetară şi
întocmirea unui buget real şi echilibrat. După încetarea din viaţă a regelui
Ferdinand şi a liderului liberal I. I. C. Brătianu, ambele evenimente petrecute
în decursul anului 1927, Iuliu Maniu şi partidul său au dus o luptă
perseverentă pentru obţinerea puterii executive. Demonstraţiile publice,
presiunile asupra regenţei, retragerea din Corpurile Legiuitoare, iniţierea
unor contacte cu exilatul Carol, dar mai ales adunarea de la Alba Iulia din 6
mai 1928 au făcut ca membrii regenţei să opteze din ce în ce mai mult
pentru încredinţarea formării unui nou guvern lui Iuliu Maniu. Acest fapt a
avut loc la 8 noiembrie 1928, iar două zile mai târziu noul premier prezenta
regenţei primul guvern naţional-ţărănist din istoria României34.

Vezi Scurtu, 1994; Şeicaru 2000.
Maniu 1991, p. 85-90.
34 Vezi Stan 1997, p. 166-181; Stan 1995, p. 281-308.
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Discursul lui Iuliu Maniu din această perioadă a fost caracterizat
printr-o critică virulentă la adresa guvernelor în funcţiune, prin reliefarea
necesităţii înlocuirii acestora cu formaţiunea pe care o reprezenta,
argumentele invocate având misiunea de a demonstra ilegalitatea acestor
guverne de nuanţă liberală, prin nepriceperea lor în administrarea ţării
precum şi prin prăpastia care s-a deschis între ele şi naţiunea ale cărei
destine aveau menirea să le conducă:
„Domnia legilor şi legile să fie făcute de popor ceea ce însă pe noi ne umple
de durere şi ne îngrijorează pe noi că legile nu sunt făcute de reprezentanţii
adevăraţi ai poporului ci de parlamente constituite prin jandarmi şi prin furt
de urne, cari lucrează nu după gândul şi trebuinţele voastre, ci după
interesele şi preocupările lor. Iar de altă parte chiar şi puţinele legi bune nu
se respectă şi nu se pun în aplicare, ci slujbaşii ţării în frunte cu guvernul,
lucrează după bunul lor plac. Nu vreau să vă arăt eu necazurile ce suferiţi, le
ştiţi mai bine decât mine [...]. De aceia noi cerem pretutindeni fără întârziere
înlăturarea guvernului actual odios şi cerem alegeri libere şi imediate, ca în
vremurile aceste grele reprezentanţii adevăraţi ai poporului să hotărască
asupra destinelor ţării. Cerem fără amânare înlocuirea guvernului acestuia şi
încredinţarea puterii partidului nostru care reprezintă, nu numai massele
populare în această ţară, ci şi aspiraţiunile neamului nostru împreună cu
gândirea politică, singura potrivită cu zilele de azi pentru a putea propăşi în
conformitate cu interesele lui dăinuitoare. Este o ruşine şi pentru ţară şi
pentru partidul liberal, ca guvernul ţării să se sprijine exclusiv pe mila
jandarmilor şi pe graţia regenţei”35.
„Metodele întrebuinţate de liberali în politică şi în sfera economică, să
credeţi, au făcut să scadă mult nivelul moralităţii publice. Un lucru e sigur, că
concepţiile liberale şi cele ale naţional-ţărăniştilor în privinţa drepturilor şi
datoriilor guvernului, sunt profund deosebite, ca şi de astfel şi mentalităţile
lor politice. Pe de o parte sistemele vechii Turcii, pe de alta metodele
occidentale. În România ca şi în alte ţări orientale s-au întrebuinţat
totdeauna arme ca: violenţa, calomnia, corupţia. Ele vor cădea toate, când
vor fi înlocuite prin legalitatea efectivă şi prin respectarea libertăţii în câmpul
social ca şi în cel economic”36.
„Adevărat, că în legitima apărare în care se găseşte ţara faţă de guvernul său
am denunţat regimul liberal, ca unul, care este în afară de lege şi
neconstituţional. Am avut drept să facem acest lucru, pentru că acest se
întemeiază pe nesfârşitul şir de furturi cari au revoltat opinia publică şi au
desonorat ţara înaintea străinătăţii. Guvernul acesta lipsit total de autoritate
politică şi morală nu mai poate face nimic nici acasă nici în străinătate. El nu
mai are frânele ţării în mână. Nu el îngrijeşte destinele ţării şi nu el le poate
35
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conduce. El este căzut. Lipsit de puterea de acţiune morală, el trebuie să se
demită şi se va demite în curând. Baionetele nu sunt suficiente pentru a se
putea răzima pe ele un regim”37.

Preluarea puterii produce şi o aşteptată schimbare în discursul lui Iuliu
Maniu. Argumentarea prin care legitimează venirea la guvernare a PNŢ este
susţinută de încrederea, pe care poporul şi naţiunea o acordă acestei
formaţiuni politice care se angajează să întroneze domnia legilor şi
respectarea drepturilor naţiunii, impactul pozitiv fiind realizat şi prin
readucerea în prim plan a aspectelor negative prin care s-au caracterizat
guvernările liberale:
„Înalta Regenţă a plecat urechea pe inima poporului şi a simţit şi a auzit care
este dorinţa lui. Suntem recunoscători înaltei regenţe pentru acest gest al ei şi
nu poate fi o mai mare şi mai sfântă străduinţă a noastră decât să răspundem
acestei încrederi şi să răspundem aşteptărilor imenselor mase populare care
prin venirea noastră au aşteptat o clipă de răsuflare pt o muncă instructivă.
În năzuinţa noastră de atâtea ori accentuată de a introduce în Ţară o viaţă
constituţională de parlamentarism adevărat şi legalitatea oblăduitoare cu
dreptate pt toţi, nu vom putea face altceva decât să respectăm această
misiune şi să facem ca după atâţia ani de sbucium să se poată revărsa asupra
populaţiei harnice a acestei Ţări de orice neam şi confesiune ar fi putinţa
desăvârşită de a munci şi a crea pe tărâmul cultural şi pe cel al producţiei
economice38”.
„Am spus, fraţilor, că vrem ca în această ţară să fie înstăpânit
constituţionalismul adevărat şi o curată legalitate. (Urale, strigăte; trăiască!).
Şi iată, fraţilor, astăzi, sunteţi chemaţi, voi, poporul, mulţimea întreagă, ca să
vă spuneţi cuvântul curat, cum vreţi să fie guvernată ţara românească?
(strigate: liber, drept).
Am dizolvat imediat parlamentul, întrunit prin teroare şi furt de urne, şi vam chemat să vă spuneţi, prin votul obştesc, cuvântul vostru. Şi vă rugăm pe
dv. şi rugăm pe toţi cetăţenii acestei ţări, să şi-l spună liber, aşa precum
sufletul şi mintea lor dictează.
De astăzi încolo în ţara aceasta la alegeri, nu are cuvântul jandarmul şi
tâlharul de urne, ci are cuvânt sufletul şi inima voastră românească.
De aci încolo, fraţilor, nu există arbitrar, nu există mită şi nu există bătaie, ci
există dreptate şi legalitate. Stăpânirea legii, iar nu voinţa oarbă sau interesată
a cutărui sau cutărui slujbaş”39.

Legalitatea şi constituţionalismul în discursul lui Iuliu Maniu din
perioada 1919-1928 sunt teme prezente în concordanţă cu evenimentele
istorice ale perioadei, în mijlocul cărora îşi face simţită prezenţa şi Iuliu
Ibidem nr. 173, din 16 mai 1928.
Ibidem, nr. 349, din 8 decembrie 1928.
39 Ibidem, nr. 351, din 10 decembrie 1928.
37
38
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Maniu. Termenii lexicali care incumbă aceste teme sunt „asigurarea legii”,
„în spiritul legii”, „pentru apărarea ordinii constituţionale”, „din voinţa
naţiunii”, „constituţionalism curat”, „parlamentarism adevărat”, însă aceste
teme discursive reies şi din încercarea de a da un sens de legalitate legitimării
accesului la putere a Partidului Naţional şi apoi a Partidului NaţionalŢărănesc, făcându-se apel la istorie sau legătura acestor partide cu masele al
căror interes îl reprezintă. Un lexic cu valoare peiorativă este prezent în
încercarea de a prezenta ilegalităţile actelor de guvernare ale partidului aflat
la putere, respectiv a partidului liberal: ilegalitate, imoral, teroare, absolutism,
teroare, corupţie, urne furate, abuzuri, jandarmi, această terminologie fiind
întregită de o serie de metafore sau sintagme care completează efectul
dramatic al discursurilor în scopul de a convinge auditorii de necesitatea
înlăturării de la putere a adepţilor lui I. I. C. Brătianu: „guvern ales prin furt
şi teroare”, „plagă pentru ţară”, „parlament întrunit prin teroare şi furt de
urne”, „partidul liberal răpeşte puterea de la Suveranul muribund”,
„parlamentului îi lipseşte spiritul egalităţii şi corectitudinii”, „pahar de
ilegalităţi şi imoralităţi”, „deputaţii loviturii de stat şi ai urnelor furate au
votat Constituţia”, „Constituţie votată la adăpostul a zeci de mii de baionete
şi nu ieşită din sufletul poporului”. Acestea sunt numai câteva din figurile
retorice cu rol argumentativ prin care Iuliu Maniu a încercat în discursul său
să obţină de la opinia publică acordul pentru a primi puterea executivă,
demonstrând regimul de ilegalitate şi abuzuri înstăpânit de către PNL.
Uzitând de un larg evantai de argumente - de ordin istoric, juridic, al
faptelor cotidiene - politicianul Iuliu Maniu şi-a edificat un discurs prin care
şi-a legitimat interesele sale politice, acelea de a ajunge la cârma ţării, scoţând
în acelaşi timp în evidenţă principiile politice pe care declara că le
promovează şi încearcă să le impună în viaţa politică românească, acelea de
legalitate, constituţionalism, democraţie şi moralitate.
Types of Argumentation in the Political Discourse of Iuliu Maniu
(1919-1928)
(Abstract)
The study here sets out to lay emphasis on the argumentation technique employed
by Iuliu Maniu in his discourse during 1919-1928 when he made his way to the forefront of
Romanian inter war political scene. Argumentation represents the underlying factors of
discourse cohesion and coherence. By skilful use of supporting arguments he managed to
achieve the desired effect of convincing and winning over his audience.
Calling attention to the main historical events and developments in the 10 years
following the Union of 1918 he makes use of a large spectrum of arguments to legitimise
the Union of 1918 and its place in the Romanian political environment, to express the
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necessity for a Romanian National Party and the establishment of the National Peasants'
Party. He also argued why the policy pursued by the National Liberal Party was barely
within the limit of what was considered legal and democratic. Making use of historical,
lawful and demographic arguments, by virtue of the authority represented by the party
whose head he was, Iuliu Maniu seeks to uphold the principles of lawfulness and
constitutionalism in Romanian political life.
As regards his arguments for the political actions of 1919-1920, when he
coordinated the activity of the Supervisory Council (Consiliul Dirigent) and head of
government was Alexandru Vaida Voevod, Iuliu Maniu insistes that the acts of the Union
of 1918 could be fulfilled only in a climate governed by law and order. Maniu did not
consider the role of the Romanian National Party ended upon the conclusion of the Act of
1 December 1918. He argued it was its duty to continue activating on the political scene
because its roots draw their sap from the will of the nation and its past force it to work for
the installation of true democratic principles, social justice, constitutionalism and genuine
parliamentarianism.
Iuliu Maniu's discourses also lay emphasis on those arguments that stood behind his
and his party's boycott of the Coronation Act of 15 October 1922 in Alba Iulia as well as
behind the refusal to vote the Constitution of 1923. His entire line of argumentation starts
from the premise that the elections of 1922 were a fraud in favour of the National Liberal
Party that wrote a constitution which did not represent the best interest of the nation and
the Coronation became a party act. Nevertheless, throughout 1922-1928 his discourse
stood under the sign of a never-ending polemics with the Liberal government or those
secretly manoeuvred by Ion I.C. Brătianu. The choice of themes and words had a
pejorative character with the single purpose of highlighting that such governments were
illegal and unlawful, against the democratic principles Iuliu Maniu upheld and against the
will of the nation.
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POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 1920-1940 (I)
Sorin ARHIRE*
Recunoaşterea internaţională a unităţii naţionale a României după
Primul Război Mondial a avut loc în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris,
mai precis prin tratatele semnate de către puterile învingătoare şi statele
asociate lor, pe de o parte, şi statele învinse, de cealaltă parte. Noile frontiere
ale României Mari au fost recunoscute prin Tratatul de la Saint Germain-enLaye, prin care statul român a primit Bucovina, prin Tratatul de la Trianon,
cu Ungaria, document ce consfinţea unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat1,
la care s-a adăugat Tratatul de la Neuilly, cu Bulgaria, prin care s-a
reconfirmat, printre altele, frontiera româno-bulgară aşa cum aceasta exista
în anul 1913.
Având în vedere faptul că România a fost unul din statele beneficiare
ale Conferinţei de Pace de la Paris din anii 1919-1920, prin care au fost
recunoscute ca fiind româneşti numeroasele provincii ce s-au unit în anul
1918 cu Vechiul Regat, toate guvernele de la Bucureşti ce s-au succedat în
perioada interbelică s-au pronunţat pentru menţinerea statu quo-ului stabilit
în capitala Franţei. Politica externă a României, până în preajma Conferinţei
de la München din 1938, a avut la bază trei componente principale: alianţa
cu alte state formate după 1919 care erau interesate în menţinerea
frontierelor aşa cum fuseseră trasate în urma Primului Război Mondial;
legături cât mai strânse cu Franţa, puterea occidentală care era cel mai mult
interesată de menţinerea noii ordini; sprijinirea Ligii Naţiunilor, organizaţia
internaţională fiind cea care trebuia să apere „integritatea teritorială şi
independenţa existentă a tuturor membrilor săi”2. În urma Marelui Război3,
* Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: sorinarhire2001@yahoo.com.
1 Vechiul Regat este sintagma utilizată pentru a denumi statul român extracarpatic ce a
existat între 14 martie 1881, ziua proclamării regatului, şi 1 decembrie 1918, momentul
înfăptuirii României Mari [n.a.].
2 Deletant 2008, p. 17; Morgenthau 2007, p. 487.
3 Primului Război Mondial i s-a dat apelativul de „Marele Război” datorită faptului că a fost
o conflagraţie cu caracter mondial, dar mai ales datorită faptului că a fost prima de acest
gen, omenirea fiind şocată atât de numărul mare de victime, cât şi de amploarea şi durata
luptelor. Această denumire s-a păstrat chiar şi după al Doilea Război Mondial, în ciuda
faptului că a doua conflagraţie mondială a depăşit-o pe prima la toate capitolele atât în ceea
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România dobândise aproape toate teritoriile pe care şi le putea dori - cu
excepţia Banatului sârbesc -, suprafaţa sa devenind mai mult decât dublă
dacă se face o comparaţie cu situaţia antebelică, acelaşi lucru fiind valabil şi
în cazul populaţiei4. Beneficiind de o conjunctură favorabilă, românii îşi
realizaseră în mod neaşteptat mult doritul stat naţional unitar, dar acum
aveau litigii teritoriale cu aproape toţi vecinii lor. Ca atare, în toată perioada
interbelică diplomaţia românească a considerat Franţa şi Marea Britanie ca
fiind principalii garanţi ai păcii instaurate după sfârşitul Primului Război
Mondial, cele două puteri fiind văzute ca marile forţe ce se puteau opune
pretenţiilor revizioniste ale Uniunii Sovietice, Ungariei şi Bulgariei. În plus,
România a sprijinit Liga Naţiunilor în efortul său de a impune în Europa
principiul securităţii colective, căutând totodată să descurajeze revizionismul
prin constituirea de alianţe regionale, precum Mica Înţelegere şi Înţelegerea
Balcanică. Aceste coordonate ale politicii externe româneşti au fost agreate
atât de suveranii României, cât şi de toate partidele politice, cu excepţia
Partidului Comunist Român ale cărui opinii erau decise la Moscova, precum
şi a filogermanei Mişcări Legionare ce a fost întotdeauna adepta orientării
politicii externe către statele Axei.
Ideea realizării unei alianţe regionale care să cuprindă statele din
partea răsăriteană a Europei care doreau menţinerea statu quo-ului a apărut
încă de la începutul anului 1919, atunci când Take Ionescu5, într-un discurs
rostit cu ocazia aniversării unui an de existenţă a ziarului La Roumanie, a
formulat ideea realizării unei alianţe a noilor state din Europa, aşa cum erau
Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România şi Grecia6. Se avea în vedere
crearea unei „Mici Antante”7 care să blocheze drumul Germaniei către
Răsărit în cazul unui viitor război. Acest plan ambiţios de colaborare între
popoarele Europei Central-Răsăritene a început să prindă contur în minţile
ce priveşte numărul victimelor, cât şi din punctul de vedere a duratei luptelor şi a forţele
beligerante implicate [n.a.].
4 La 14/27 august 1916, momentul intrării României în război, suprafaţa Vechiului Regat
era de 130 177 km2, iar populaţia de 7 160 682 locuitori. În anul 1920, în urma alipirii
Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Maramureşului, Crişanei, precum şi a
Cadrilaterului, suprafaţa a ajuns la 295 049 km2, în vreme ce populaţia a crescut la 15 541
424 de locuitori (Rothschild 1974, p. 281).
5 Pentru detalii biografice despre Take Ionescu, vezi Diamandi 1991, p. 98-136;
Enciclopedia 2000, p. 156-158.
6 Ştirban 2001, p. 168.
7 Sintagma „Mica Antantă” a fost utilizată pentru prima dată într-un articol al ziarului
maghiar Pesti Hirlap, din 21 februarie 1920, autorul articolului vrând să-şi exprime ironia, ba
chiar batjocura, faţă de planurile de colaborare dintre România, Cehoslovacia şi Iugoslavia.
Cu toate acestea, folosirea sintagmei a fost autorizată de către cei trei membri ai săi, ea fiind
adoptată în mod oficial (Nanu 1993, p. 81, nota 87).
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politicienilor chiar de la sfârşitul Primului Război Mondial, atunci când
aceştia au realizat faptul că datorită materializării ideii de creare a statelor
naţionale în Europa, mari responsabilităţi vor apăsa de acum pe naţiunile lor
care erau obligate să lupte pentru menţinerea ordinii, dar şi a propriei lor
libertăţi8.
Încă din toamna anului 1918 au început discuţii între Eduard Beneš9,
Eleftherios Venizelos, Nikola Pašić10 şi Take Ionescu cu scopul de a stabili
viitoarea ordine din Peninsula Balcanică, dar şi relaţiile ce urmau să existe
între statele succesorale ale Imperiului Habsburgic. Scopul acestei colaborări
era acela de a arăta naţiunilor din vestul Europei că diferendele din partea
răsăriteană a continentului pot fi reglementate prin forţe proprii, fără a fi
necesară o intervenţie a Marilor Puteri11. Mica Înţelegere a apărut şi ca o
reacţie la nevoia pe care au resimţit-o România, Iugoslavia şi Cehoslovacia
de a-şi asigura propria lor securitate, acţiunea lor exprimând în acest fel o
oarecare îndoială faţă de garanţiile oferite de prevederile tratatelor de la
Neuilly şi Trianon12. Cele trei state respingeau astfel alternativa oferită de
constituirea unei federaţii dunărene, proiect de care erau puţin interesate
având în vedere faptul că aici ar fi trebuit incluse Austria şi Ungaria, ceea ce
ar fi trezit temerile românilor, iugoslavilor şi cehoslovacilor faţă de o
reinstaurare a dominaţiei austro-ungare asupra regiunii13.

Ibidem, p. 81.
A fost prim-ministru al Cehoslovaciei în anii 1921 şi 1922, dar şi ministru de Externe în
perioada 1918-1935. A influenţat în mod decisiv politica externă a ţării sale până în anul
1938, atunci când şi-a dat demisia în semn de dezaprobare faţă de prevederile Conferinţei
de la München. Între anii 1935 şi 1938 a îndeplinit şi funcţia de preşedinte al republicii.
Înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Eduard Beneš a plecat în exil în
Statele Unite ale Americii. Mai întâi la Paris, iar apoi la Londra, a devenit şeful guvernului
cehoslovac din exil. În 1945 a redevenit preşedinte al Cehoslovaciei, în această calitate el
acceptând rolul din ce în ce mai proeminent al Partidului Comunist Cehoslovac. La 7 iunie
1948 a demisionat din funcţia de preşedinte, pentru ca trei luni mai târziu, la 3 septembrie,
să şi moară (Palmowski 2005, vol. I, p. 87).
10 Nikola Pašić a înfiinţat Partidul Radical în anul 1881, iar din 1891 a dominat viaţa politică
din Serbia până la moartea sa. A fost adeptul creării Serbiei Mari, iar în funcţia de primministru al Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor a consolidat dominaţia sârbilor asupra
celorlalte popoare din fosta Iugoslavie, ceea ce a dus la creşterea animozităţilor interne. A
fost numit şi „bătrâna vulpe a Balcanilor” datorită abilităţilor sale pe care le-a dovedit în
plan politico-diplomatic (Ibidem, p. 252).
11 Nanu 1993, p. 82.
12 Bărbulescu et alii 1998, p. 444.
13 Ibidem.
8
9

479
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Situaţia din Europa Central-Răsăriteană era însă una extrem de
complicată14, ţările din această regiune putând fi împărţite în două mari
tabere. În prima categorie intrau acele state care erau mulţumite de sistemul
versaillez, care chiar doreau consolidarea lui, în vreme ce în a doua categorie
puteau fi plasate ţările penalizate, cele care făcuseră parte din tabăra
Puterilor Centrale. Puternice diferende şi animozităţi existau însă chiar şi în
rândul statelor ce erau mulţumite de statu quo-ul instaurat după Conferinţa
de Pace de la Paris. Astfel, relaţiile cehoslovaco-poloneze erau prea puţin
amicale datorită disputelor de frontieră pe care la aveau, în timp ce Polonia
şi Iugoslavia se aflau la o distanţă geografică destul de mare pentru a putea
colabora în plan defensiv. Nici relaţiile României cu proaspăt-creatul Regat
al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor nu au fost scutite de fricţiuni, mărul
discordiei fiind reprezentat de Banatul sârbesc, atribuit statului slav, dar
revendicat şi de reprezentanţii guvernului de la Bucureşti.
Totuşi, în anul 1921 s-a reuşit semnarea Pactului Micii Înţelegeri,
formată doar din România, Iugoslavia şi Cehoslovacia, întrucât Polonia a
refuzat participarea la o alianţă politică în care unul din semnatari era statul
cehoslovac, în vreme ce Grecia, oarecum mai îndepărtată geografic, nu a
simţit nevoia unei colaborări mai strânse cu cele trei state. Nici „Mica
Antantă” nu a fost însă scutită de ambiguităţi şi slăbiciuni, precum şi de
atitudini diametral opuse faţă de alte state. Astfel, România, care avea relaţii
mai mult decât încordate cu Rusia Bolşevică (Uniunea Sovietică, din 1922), a
căutat în toată perioada interbelică să echilibreze această presiune venită din
partea vecinului său estic prin realizarea unei apropieri faţă de Germania,
singura putere ce era în măsură să contrabalanseze ameninţarea URSS.
Cehoslovacia reprezenta exact inversul situaţiei României, în sensul că avea
mari probleme cu Germania, în special datorită regiunii sudete ce era
populată în mare parte de etnici germani. Ca atare, pentru a face faţă acestei
presiuni, singura alternativă pentru guvernanţii de la Praga a fost o apropiere
de Uniunea Sovietică, în anul 1935 chiar semnându-se un tratat de alianţă
cehoslovaco-sovietic15. În plus, nu trebuie uitată politica tradiţională de
14 Era evident faptul că statele Europei Central-Răsăritene erau mult mai expuse decât cele
din vest, întrucât erau ameninţate pe două fronturi, nu aveau ieşire la mări deschise, iar cu
excepţia Cehoslovaciei, toate erau nedezvoltate industrial. Chiar dacă populaţia care locuia
în această parte a Europei era egală cu cea a Angliei şi a Franţei luate împreună, cele şase
state care se aflau în centrul şi răsăritul continentului sufereau consecinţele fragmentării, ele
neputând niciodată să alcătuiască un bloc comun (Nanu 1993, p. 80).
15 Tratatul de asistenţă cehoslovaco-sovietic a fost semnat la Praga, în ziua de 16 mai 1935,
el fiind identic cu cel franco-sovietic, ce fusese semnat la 2 mai, cu deosebirea că avea în
plus stipulaţia potrivit căreia obligaţia de asistenţă mutuală atât a Uniunii Sovietice, cât şi a
Cehoslovaciei, nu devenea efectivă decât în cazul în care Franţa ar fi venit în ajutorul ţării
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panslavism16 pe care o practica Moscova, politică prin care Rusia a adoptat
postura unui big brother faţă de celelalte state slave. Ca atare, nici România nu
a dorit în toată perioada interbelică să-şi prejudicieze relaţiile cu o a doua
mare putere - este de vorba de Germania - de dragul Cehoslovaciei, cum
nici statul cehoslovac nu a fost deloc doritor de a-şi deteriora relaţiile cu
Uniunea Sovietică, doar pentru a uşura situaţia românilor în faţa
puternicului lor vecin de la Răsărit. La rândul ei, Iugoslavia, care avea reale
dificultăţi cu Italia, datorită disputei legate de coasta dalmată, dar şi datorită
controlului asupra oraşului Trieste, nu a manifestat nici cea mai mică dorinţă
de a interveni în favoarea României în relaţiile sale cu Uniunea Sovietică,
precum nici în favoarea Cehoslovaciei în raporturile acesteia cu Germania,
întrucât cele două state, la rândul lor, nu au intervenit cu nimic în favoarea
statului iugoslav în conflictul pe care acesta îl avea cu Italia.
Cu toate acestea, Mica Înţelegere a reprezentat baza politicii externe
româneşti în toată perioada interbelică, aceasta fiind percepută ca o
încercare a celor trei state de a se apăra reciproc împotriva unor pericole
comune. A luat fiinţă prin semnarea la Belgrad a unei convenţii de alianţă
defensivă între Iugoslavia şi Cehoslovacia, urmată de o convenţie similară
între România şi Cehoslovacia, semnată la Bucureşti, la 23 aprilie 1921,
pentru ca mai apoi să fie încheiată o convenţie de acelaşi tip între România
şi Iugoslavia, la Belgrad, în 7 iunie 1921. Scopul tuturor acestor tratate
defensive era acela de a preveni o eventuală agresiune ce putea veni din
partea Ungariei, acţionând singură sau în alianţă cu alte state. Este important
de reţinut faptul că, încă de la început, relaţiile româno-iugoslave au avut un
ţel mai larg decât cele româno-cehoslovace, deoarece România şi Iugoslavia

atacate, în conformitate cu tratatele franco-sovietic şi franco-cehoslovac. Tratatul
cehoslovaco-sovietic a avut un caracter defensiv, fiind încheiat în cadrul Ligii Naţiunilor.
Angajamentul de asistenţă mutuală dintre cele două părţi nu putea avea loc decât în cazul în
care exista o „agresiune neprovocată din partea unui stat european”. Prin semnarea acestui
tratat, Cehoslovacia a căutat să se pună la adăpost de presiunea Germaniei, integrându-se
într-un bloc franco-cehoslovaco-sovietic (Arh. MAE, fond Dosare speciale, vol. 294/3, f.
95. Referat despre tratatul de asistenţă cehoslovaco-sovietic, întocmit de către I. Vardala).
16 Panslavismul a fost creat la începutul secolului XIX, atunci când intelectualii slavi şi-au
studiat culturile comune. Scopul acestei mişcări era unul oarecum utopic, de unificare a
popoarelor slave din Europa Centrală şi Răsăriteană. Cu toate acestea, congresul slav
organizat de František Palacký, la Praga, în anul 1848, a dus la accentuarea ţelurilor politice
de unitate slavă. Mişcarea a devenit populară în Rusia în anii ’60 ai secolului XIX, pe baza
acesteia ruşii acordând protecţie slavilor din Europa împotriva dominaţiei Imperiului
Otoman sau a Austro-Ungariei. Rivalităţile naţionaliste ce au existat între statele slave în
decursul secolului XX au dus la eşuarea acestei mişcări, ea rămânând doar la stadiul de
concept (Enciclopedia 2010, vol. 11, p. 315).
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au extins alianţa lor defensivă şi în cazul în care s-ar fi confruntat cu o
agresiune venită din partea Bulgariei, singură sau aliată cu alte state17.
Convenţia de alianţă româno-polonă, semnată la Bucureşti, la 3 martie
1921, a constituit primul tratat bilateral al României încheiat după
Conferinţa de Pace de la Paris ce a urmat Primului Război Mondial18.
Menită să fie un prim pas către realizarea unei Mici Înţelegeri în cinci, ea a
fost încheiată cu scopul de a intra în vigoare în cazul unei eventuale
agresiuni a Rusiei bolşevice asupra României sau Poloniei. Cinci ani mai
târziu, mai precis la 26 martie 1926, convenţia a fost reînnoită, aria de
aplicabilitate a acesteia fiind de data aceasta erga omnes19, pentru toate
frontierele, ceea ce bineînţeles includea şi un ajutor reciproc în cazul unui
atac din partea Germaniei20, chiar dacă articolul 1 nu făcea nicio referire la
Republica de la Weimar. Însă, se specifica că:
„România şi Polonia îşi iau îndatorirea a respecta în chip reciproc şi a
menţine contra oricărei agresiuni externe integritatea lor teritorială actuală şi
independenţa politică prezentă”21.

Tratatul politic încheiat de Polonia cu Franţa, dar mai ales cel cu
România, dublat de realizarea unei convenţii militare22, lega oarecum statul
polonez de Mica Înţelegere, deşi legăturile sale cu alianţa regională formată
în anul 1921 au fost tot timpul nesigure. Îngrijorarea comună a Poloniei şi
României în privinţa graniţelor pe care aceste două state le aveau la Răsărit
cu Rusia Bolşevică le-a determinat să aibă relaţii mai strânse, relaţiile
polono-române fiind veriga cea mai puternică dintre Mica Înţelegere şi
Polonia23.

Titulescu 1994, p. 69.
Pentru detalii, vezi Popescu 2001, p. 91 şi urm.
19 Expresie latinească, erga omnes are înţelesul „faţă de toţi”, ceea ce în dreptul internaţional
are semnificaţia „faţă de toate statele” (Titulescu 1994, p. 99, nota 15).
20 În ceea ce priveşte extinderea ariei de operare a convenţiei româno-polone de la
prevederea conform căreia ea era valabilă doar în cazul unui atac venit de la Răsărit la un
atac ce ar fi avut loc şi din vest, aici fiind vizată îndeosebi Germania, trebuie spus că
dezavantaja partea română. Aşa cum se ştie, relaţiile germano-poloneze erau încordate în
anul 1926, în vreme ce România nu se învecina cu Germania şi nici nu avea vreo dispută cu
această ţară. Ca atare, România era obligată să intervină într-un eventual conflict germanopolon, ce avea şanse mari de probabilitate de a avea loc, în vreme ce din vest statul român
nu putea fi atacat decât de către Ungaria, faţă de care era oarecum asigurată prin existenţa
Micii Înţelegeri (Ibidem, p. 93-94).
21 Scurtu et alii 1995, p. 497.
22 Pentru textele convenţiei politice, dar şi a celei militare dintre România şi Polonia, vezi
Zaharia, Botoran 1981, p. 333-337.
23 Funderburk 1983, p. 31.
17
18
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Chiar dacă întreaga politică externă a României se baza pe sprijinul
Franţei, un tratat între România şi marea putere din vest nu a fost semnat
decât la opt ani după terminarea războiului, iar acest lucru a fost posibil doar
datorită insistenţelor părţii române. Cu toate că la acea vreme România
făcea parte din sistemul de securitate al Franţei, interesul Quai d’Orsay-ului
pentru statul român a fost lipsit de entuziasm pentru cea mai mare parte a
perioadei interbelice, dovadă fiind şi prevederile tratatului semnat între cele
două ţări la Paris, în ziua de 10 iunie 1926. Perceput de partea română ca
fiind o mare victorie diplomatică, Tratatul de prietenie dintre Franţa şi
România nu reprezenta expresia unei alianţe militare între cele două ţări,
întrucât guvernul francez avea prea puţină încredere în capacitatea armatei
române în a susţine o campanie militară serioasă24. Mai mult decât atât,
francezii nu au oferit românilor mult doritele garanţii de integritate
teritorială, precum nici promisiunea că vor interveni în ajutorul României în
cazul când aceasta urma a fi atacată. Conform textului tratatului, mai precis
prin articolul 3, cele două părţi semnatare îşi luau angajamentul
„[…] de a examina în comun, sub rezerva rezoluţiunilor eventuale ale
Consiliului sau ale Adunării Societăţii Naţiunilor, chestiunile de natură a
primejdui siguranţa externă a României sau a Franţei”25.

În viziunea Franţei, documentul diplomatic încheiat în 1926 nu era
altceva decât un instrument menit să menţină influenţa franceză în Europa
Central-Răsăriteană, dar fără a face promisiuni prea mari, astfel încât
Nicolae Titulescu, viitorul ministru al Afacerilor Străine de la Bucureşti,
analizând textul tratatului, nu s-a putut abţine să nu remarce că „nu cunosc
niciun instrument diplomatic mai lipsit de conţinut ca Tratatul francoromân semnat la 10 iunie 1926”26. Încheiat pe o durată de zece ani, el era de
fapt un simplu pact de neagresiune, cele două părţi promiţându-şi în mod
reciproc faptul că vor „proceda la un schimb de vederi asupra chestiunilor
relative la politica europeană”27. Incapabilă să domine o alianţă cu Marea
Britanie, Franţa şi-a arătat interesul pentru constituirea unui lanţ de aliaţi
răsăriteni, alături de România în această categorie mai putând fi menţionate
Cehoslovacia, Polonia şi Iugoslavia. Merită a fi menţionat faptul că iniţial
francezii au dorit să atragă în orbita lor toate statele ce se aflau din punct de
vedere geografic între Germania şi Uniunea Sovietică, fără a se face vreo
distincţie dacă au fost învingătoare sau învinse în Primul Război Mondial28.
Hitchins 1994, p. 455-456.
Scurtu et alii 1995, p. 499.
26 Titulescu 1994, p. 159.
27 Scurtu et alii 1995, p. 499.
28 Stan 2006, p. 22.
24
25
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Rivalităţile şi tensiunile dintre aceste state erau însă prea puternice, iar Quai
d’Orsay-ul a trebuit să accepte formarea Micii Înţelegeri şi să-i sprijine
activitatea, cu toate că această alianţă regională reprezenta eşecul atragerii
Ungariei în sistemul defensiv al Franţei29. Scopul acestei politici era dublu.
Pe de o parte, aliaţii Franţei trebuiau să echilibreze la est puterea germană30,
iar, pe de altă parte, sateliţii din Europa Central-Răsăriteană trebuiau să
contribuie la menţinerea statu quo-ului versaillez. Începând cu anul 1920,
politica franceză s-a străduit să întărească şi să omogenizeze statele din
Europa Central-Răsăriteană, căutând totodată să se servească de ele ca un
substitut al „alianţei din spate”, aşa cum fusese alianţa franco-rusă din 1893,
împotriva Germaniei31. Trebuie însă remarcat faptul că aceste state din
centrul şi răsăritul continentului contau mai mult pe sprijinul francezilor ca
să-şi menţină propriile lor frontiere aşa cum fuseseră ele stabilite în timpul
Conferinţei de Pace de la Paris, decât putea conta Franţa pe forţele lor
limitate32. Mai mult decât atât, între ele existau numeroase litigii teritoriale,
întrucât
„Tratatele de pace din 1919 au creat un mozaic de noi state sau state cu noi
graniţe, care erau părţi sau conţineau fragmente din Imperiul Habsburgic şi
cel Otoman. Frontierele acestor state au fost trasate cu prea puţină
Sandu 1998, p. 349-352. Apud Ibidem.
Încă din secolul XVI, de pe vremea cardinalului Richelieu, Franţa a căutat în permanenţă
un aliat în estul Europei care să-i oblige pe germani să lupte pe două fronturi. Mai întâi
acest rol l-a avut Imperiul Otoman, iar după declinul acestuia locul său a fost luat de Rusia.
După revoluţia bolşevică din anul 1917, locul Rusiei a fost luat de statele care apăruseră sau
care îşi realizaseră unitatea lor naţională cu sprijin francez (Constantiniu 2008, p. 305-306);
Divergenţele care existau între România, Cehoslovacia, Polonia şi Iugoslavia au avut drept
consecinţă faptul că cele patru ţări n-au reprezentat un ansamblu coerent decât arareori.
Fiecare stat avea propriile sale probleme cu minorităţile naţionale, având totodată atitudini
diferite faţă de celelalte mari puteri, ceea ce făcea ca structura lor internă să fie fragilă.
Slăbiciunile sistemului de securitate francez din Europa Centrală şi Răsăriteană nu au avut
consecinţe importante atât timp cât armata franceză a dat impresia că poate menţine
ordinea instituită după Primul Război Mondial. Programul de înarmare pus în aplicare de
Germania celui de-al Treilea Reich, precum şi acţiunile temerare ale germanilor în planul
politicii externe, au ştirbit mult din influenţa şi prestigiul Franţei (Le Breton 2006, p. 186).
31 Le Breton 1996, p. 31. Deşi din punct de vedere teoretic, în perioada interbelică a fost
predominant conceptul de securitate colectivă promovat de Liga Naţiunilor, în realitate
această perioadă de timp s-a aflat sub semnul balanţei de putere, mai ales în anii ’30.
Alianţele Franţei cu Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia şi România, iar din 1935 şi cu
Uniunea Sovietică, nu pot fi interpretate altfel decât ca o politică preventivă de a echilibra
balanţa de putere, în cazul în care Germania redevenea o mare forţă. Pe de altă parte,
formarea Axei în 1936 poate fi considerată o contragreutate împotriva Franţei şi a statelor
din Europa Central-Răsăriteană, fiind astfel neutralizată şi Uniunea Sovietică (Morgenthau
2007, p. 225).
32 Le Breton 1996, p. 31.
29
30
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consideraţie faţă de chestiunile economice. Austria a fost abandonată, iar
Ungaria amputată. Sectoare industriale s-au văzut separate de sursele lor de
materii prime şi de pieţele lor desfacere. La fel stăteau lucrurile şi cu
agricultura. Oraşele au fost lipsite de alimente. Căile navigabile, căile ferate şi
serviciile telefonice au fost secţionate în bucăţi mai mici, care erau mai puţin
eficiente şi mai scumpe. Oamenii şi-au pierdut slujbele pentru că aveau
naţionalitatea greşită. Circulaţia bunurilor, a capitalului şi a forţei de muncă a
fost obstrucţionată de noi bariere administrative şi juridice”33.

Avându-se în vedere faptul că după Conferinţa de la Locarno34, din
1925, statele din Europa puteau fi împărţite în două categorii, unele cu
frontierele garantate, iar altele cu frontiere negarantate, conducătorii români
au căutat să obţină sprijinul a cât mai multor mari puteri, mai ales că
România se afla în cea de-a doua categorie de state. Deşi prin conferinţa din
localitatea elveţiană se puneau bazele unei noi cooperări internaţionale,
statele Micii Înţelegeri au privit cu nelinişte acest acord întrucât Marea
Britanie şi Italia garantaseră doar frontierele Franţei şi Belgiei, ceea ce
însemna că o posibilă agresiune germană putea fi îndreptată doar spre sud
sau est. Astfel, la puţin timp după semnarea tratatului cu Franţa, a fost
parafat la Roma un pact de amiciţie cu Italia, la 16 septembrie 1926. Scopul
urmărit de generalul Averescu, cel care a semnat ca reprezentant al părţii
române şi care îndeplinea pe atunci funcţia de preşedinte al Consiliului de
Miniştri35, a fost acela ca România să obţină un plus de garanţie pentru
frontierele sale. Italia avea şi ea calculele sale atunci când a fost de acord să
semneze documentul diplomatic cu delegaţia română. Benito Mussolini şi-a
exprimat de timpuriu visele sale imperialiste, iar Balcanii şi Africa de Nord
erau singurele locuri în care obiectivele italiene aveau şanse să fie realizate.
Pactul de amiciţie şi colaborare cordială dintre cele două ţări a fost semnat
pentru 5 ani, dar valabilitatea sa a fost prelungită până în 1934, fără a marca
Calvocoressi 2003, p. 40.
Conferinţa de la Locarno s-a desfăşurat între 5 şi 16 octombrie 1925, iar semnarea
tratatului a avut loc în ziua de 1 decembrie, la Londra. A reprezentat un punct de cotitură
între cele două războaie mondiale, întrucât a soluţionat gravele probleme teritoriale ce
existau în vestul Europei. Delegaţia germană a recunoscut frontierele cu Franţa şi Belgia,
ceea ce însemna implicit recunoaşterea faptului că Alsacia şi Lorena sunt provincii franceze,
dar nu a recunoscut graniţele pe care le avea cu vecinii săi estici, adică cu Polonia şi cu
Cehoslovacia. Marea Britanie şi Italia au participat în calitate de garanţi. Spre deosebire de
Tratatul de la Versailles (1919), unde germanii au avut un statut umilitor, la conferinţa din
localitatea elveţiană ei au recunoscut ceea ce au vrut să recunoască şi nu au recunoscut ceea
ce nu au vrut să recunoască, arătând astfel că Germania era din nou o mare putere [n.a.].
35 În România, în perioada interbelică, şeful guvernului avea titulatura de preşedinte al
Consiliului de Miniştri. În literatura de specialitate se folosesc foarte adesea termenii
„premier” sau „prim-ministru”, ceea ce nu este deloc greşit [n.a.].
33
34
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o schimbare a orientării politicii externe româneşti. Ceea ce se poate uşor
remarca este faptul că această înţelegere avea un caracter „mai curând
platonic”, aşa cum chiar Alexandru Averescu remarcase atunci când a
semnat pactul care era atunci în stadiul de proiect36. Prin prevederile sale,
cele două părţi contractante se obligau doar „să-şi dea sprijinul mutual şi
colaborarea cordială pentru păstrarea ordinii internaţionale […]”, iar în cazul
în care în Italia sau în România ar fi existat o „incursiune violentă din afară”
atunci „cealaltă parte se obliga a-i da, odată cu binevoitorul sprijin, ajutorul
său politic şi diplomatic în scop de a face să înceteze cauza externă a acelei
ameninţări”37.
Cu siguranţă că în timpul Conferinţei de Pace de la Paris au avut loc
mai multe contacte directe între reprezentanţii Marii Britanii şi ai României
decât în oricare altă perioadă de timp, pentru ca în decursul anilor ’20 ai
secolului trecut relaţiile politice dintre cele două ţări să revină la un nivel
scăzut. Ceea ce merită a fi remarcat este însă faptul că Marea Britanie,
împreună cu Franţa, Italia şi Japonia38, au semnat Tratatul de la Paris din 28
octombrie 1920 referitor la Basarabia, document prin care Foreign Office-ul
recunoştea suveranitatea României asupra acestei provincii, ba chiar îşi lua
obligaţia de a acorda ajutor României în cazul în care Rusia ar fi dorit să
redobândească teritoriul dintre Prut şi Nistru39. Chiar dacă tratatul a fost
ratificat de-abia în anul 1922, şi doar după ce reprezentanţii guvernului
român au semnat tratatul minorităţilor din 9 decembrie 1919, recunoaşterea
britanică pentru Basarabia reprezenta singura obligaţie pe care guvernul de
la Londra a consimţit să o ia în Balcani, cu excepţia participării la Conferinţa
ambasadorilor cu privire la Albania40. Aşa cum este cunoscut, Foreign Officeul nu a fost interesat de jumătatea estică a continentului european pentru
cea mai mare parte a perioadei interbelice şi, ca atare, nici nu a avut o
strategie clară faţă de această parte a Europei. În plus, cei mai mulţi britanici
considerau România ca fiind în totalitate în orbita politică şi culturală a
Franţei, astfel că relaţiile cu această ţară nici nu meritau a fi cultivate prea
mult41. Politica Marii Britanii faţă de România a suferit o schimbare majoră
abia în mai 1938, atunci când englezii au început să ia în calcul posibilitatea
Iordan 1997, p. 173. Apud Dobrinescu et alii 1999, p. 123-124.
Vianu et alii 1974, vol. 1, p. 121-122.
38 Marea Britanie a ratificat tratatul la 14 aprilie 1922, Franţa cu zece zile mai târziu, iar
Italia la 23 mai 1927. Chiar dacă a fost una din puterile semnatare, Japonia nu a ratificat
niciodată acest tratat. Statele Unite ale Americii au recunoscut apartenenţa Basarabiei la
România în anul 1933 (Nanu 1993, p. 115).
39 Funderburk 1983, p. 25.
40 DBFP 1970, seria I A, vol. III, p. 794. Apud Funderburk 1983, p. 25.
41 Bărbulescu et alii 1998, p. 444.
36
37
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luării unor angajamente cu caracter politic şi economic faţă de România, ca
răspuns faţă de creşterea influenţei germane.
În toată perioada interbelică, Basarabia a reprezentat mărul discordiei
în relaţiile dintre România şi Uniunea Sovietică42, la care s-a adăugat şi
problema restituirii tezaurului românesc trimis în Rusia în timpul Primului
Război Mondial43. În anul 1918, în mod unilateral, Consiliul Comisarilor
Poporului din Petrograd a decis ruperea relaţiile diplomatice cu
reprezentanţii guvernului de la Bucureşti, la nivel de misiuni diplomatice,
rămânând ca întâlnirile diplomaţilor români şi sovietici în diverse capitale
din Europa să reprezinte singura formă de comunicare dintre cele două
state44. În anii 1920 şi 1921, guvernul Rusiei Bolşevice a avut cea mai
conciliantă atitudine din toată perioada interbelică cu privire la teritoriul

42 Pentru perioada cuprinsă între revoluţia bolşevică din 25 octombrie/7 noiembrie 1917 şi
ziua de 30 decembrie 1922, dată la care s-a constituit Uniunea Republicilor Socialiste
Sovietice, este corect să se folosească Rusia Bolşevică atunci când ne referim la statul rus.
Începând cu penultima zi a anului 1922 şi până în 25 decembrie 1991 a existat URSS, după
care este folosit din nou termenul Rusia [n.a.].
43 În anul 1916, în contextul în care România intrase în război împotriva Puterilor Centrale,
tezaurul acestei ţări a fost trimis în Rusia pentru a nu cădea în mâinile ocupantului german.
După încheierea Primului Război Mondial, în condiţiile în care regimul ţarist fusese
înlăturat, iar bolşevicii ajunseseră la putere, noua conducere de la Moscova a considerat că
nu are nicio obligaţie de a înapoia tezaurul. Statul român a primit doar un etalon din platină,
la care se adăugau 1453 de lăzi care conţineau documente fără o mare importanţă, deoarece
ele erau de fapt titluri de proprietate şi testamente, multe din acestea devenite nule ca
urmare a aplicării legilor agrare din România. Au mai fost trimise de asemenea rămăşiţele
pământeşti ale domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir ce se aflau în Rusia de peste
două secole. Banca Naţională a României a trebuit să accepte pierderea definitivă a 314
milioane lei-aur, ceea ce reprezenta rezerva sa în metal preţios din anul 1916. Colonelul
canadian Boyle a reuşit să-i determine pe sovietici să-i înapoieze reginei Maria bijuteriile
sale. În 1935, la scurtă vreme după reluarea relaţiilor diplomatice dintre România şi URSS,
ministrul plenipotenţiar sovietic a predat tezaurul românesc cu multă pompă. Însă a fost
adus într-o valiză, el fiind compus din rochii vechi, creaţii ale croitorilor francezi, şi câteva
corsete în care fuseseră înfăşurate obiecte de valoare cu douăzeci de ani în urmă (Prost
2006, p. 81, 141-142). Pentru mai multe detalii despre tezaurul trimis în Rusia, vezi
Romaşcanu 2000.
44 Este important de precizat faptul că stabilirea relaţiilor diplomatice între două state nu
implică în mod obligatoriu şi crearea de misiuni rezidente pe teritoriile lor. Astfel, raporturi
diplomatice bilaterale pot fi generate prin aşa numita diplomaţie ad-hoc, care se transpune
prin intermediul misiunilor speciale, a delegaţiilor la diverse conferinţe internaţionale, a
trimişilor itineranţi şi a birourilor temporare sau permanente. De asemenea, nu trebuie omis
cazul în care două state pot avea o cale de comunicare între ele folosind reprezentanţele lor
diplomatice din ţări terţe, precum şi cazul în care un stat decide să folosească acreditarea
multiplă (Maliţa 1975, p. 193).

487
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

dintre Prut şi Nistru, întrucât războiul sovieto-polonez45 era în plină
desfăşurare, în vreme ce relaţiile româno-polone erau în plină progresie.
După câte se pare, guvernul bolşevic de la Moscova era dispus să
recunoască apartenenţa Basarabiei la România, singura condiţie fiind aceea
ca aceasta din urmă să nu devină aliata Poloniei şi, totodată, să nu acorde
sprijin militar în momentul declanşării atacului sovietic. Au existat discuţii
între D. N. Ciotori şi Maxim Litvinov, iar ultimul, de teama ca nu cumva
România să devină locul formării unei cruciade antibolşevice a statelor
occidentale, s-a arătat dispus să recunoască dreptul la autodeterminare a
locuitorilor din Basarabia, precum şi obligaţia sovieticilor de a restitui
tezaurul Băncii Naţionale a României46. La 16 februarie 1920, conducătorii
sovietici şi-au arătat disponibilitatea de a purta negocieri pe baza ideilor
formulate de Litvinov, dar răspunsul din 3 martie al premierului Vaida
Voevod a fost unul ambiguu. Formarea la 13 martie a unui nou guvern în
România, în care generalul Alexandru Averescu era premier, iar Take
Ionescu era şeful Externelor, a dus la întreruperea convorbirilor, un alt
motiv fiind şi reizbucnirea conflictului ruso-polonez. Şeful noului guvern de
la Bucureşti se pronunţa pentru încheierea unei înţelegeri cu sovieticii, în
timp ce ministrul Ionescu se opunea acestei idei, el fiind influenţat de
punctul de vedere al Quai d’Orsay-ului47. Mai mult decât atât, el considera că
zilele bolşevicilor la putere sunt numărate, iar o înţelegere realizată cu aceştia
ar afecta imaginea României în faţa Occidentului, la care se adăugau şi
temerile că o viitoare ambasadă sovietică la Bucureşti nu ar fi nimic altceva
decât un focar de propagandă comunistă48.
Încheierea alianţei româno-polone din anul 1921, precum şi eşuarea
campaniei Armatei Roşii împotriva Poloniei au determinat guvernul de la
Moscova să revină la atitudinea sa rigidă privind Basarabia. Înainte de 1934,
anul în care s-a înfiinţat o legaţie română la Moscova şi una sovietică la
În anul 1919, preşedintele naţionalist al Poloniei, Jozef Pilsudski a refuzat să recunoască
linia Curzon ca frontieră cu Rusia Bolşevică, cerând totodată retrocedarea teritoriilor din est
ce au fost pierdute în urma împărţirii statului polonez din 1772. Trupele poloneze au
pătruns adânc în teritoriul Ucrainei, înaintarea lor fiind facilitată de haosul provocat de
războiul civil din Rusia. Armata Roşie a contraatacat, ajungând până în apropiere de
Varşovia. În aceste condiţii, beneficiind şi de ajutorul generalului francez Maxime Weygand,
preşedintele polonez a reuşit aşa-numitul „miracol de pe Vistula”, armata poloneză
pătrunzând din nou adânc în teritoriul Rusiei. Pacea a fost încheiată la Riga, la 18 martie
1921, pace în urma căreia Polonia a obţinut o nouă graniţă cu statul bolşevic ce era situată
cu aproximativ 200 de kilometri mai la est faţă de linia Curzon, câştigând suprafeţe
importante din Bielorusia şi Ucraina (Palmowski 2005, vol. II, p. 338).
46 Nanu 1993, p. 113.
47 Ibidem.
48 Ibidem, p. 113-114.
45
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Bucureşti, o ultimă rundă importantă de convorbiri româno-sovietice49, cu
privire la provincia dintre Prut şi Nistru a avut loc la Viena, între 27 martie
şi 12 aprilie 1924, acolo unde membrii delegaţiei române, condusă de C.
Langa-Răşcanu, ministru la Atena, au respins ideea organizării unui plebiscit
în Basarabia50. Eşecul acestor tratative a fost urmat de incidentele de la
Tatar-Bunar, din 15-17 septembrie, precum şi de decizia sovieticilor de la 12
octombrie de a crea o Republică Autonomă Socialistă Sovietică
Moldovenească, pe malul stâng al Nistrului51. În acelaşi an, Uniunea
Sovietică a fost recunoscută de către mai multe state importante din vestul
Europei, ceea ce a făcut ca sovieticii să nu mai fie interesaţi să poarte
negocieri cu România, cu atât mai puţin să-i facă concesii. România a aderat
la Pactul Briand-Kellogg52, iar la 9 februarie 1929, în capitala sovietică,
49 După 1924, diplomaţii români şi sovietici au mai avut ocazia de a discuta problemele
litigioase ce existau între ţările lor, exemplele ce pot fi date sunt Riga (1931, 1932) şi
Geneva (1932, 1933). În cadrul convorbirilor purtate, partea sovietică a ţinut de fiecare dată
să precizeze litigiul teritorial existent între cele două state, referindu-se la acesta cu
sintagmele: „disputa teritorială”, „disputa basarabeană” sau „disputa existentă” (Titulescu
1994, p. 134, nota 5).
50 Respingerea ideii de către guvernul român de a organiza un plebiscit în Basarabia se
datorează faptului că guvernanţii de la Bucureşti au dorit să evite crearea unui precedent în
discutarea frontierelor, acţiune care ar fi dus la o tensionare a relaţiilor lor cu Aliaţii. În plus,
exista teama că unităţi militare sovietice vor intra pe teritoriul provinciei cu scopul de a
„asigura” libera exprimare a votului (Constantiniu 2008, p. 343-344).
51 Republica Moldovenească de pe malul stâng al Nistrului avea o populaţie de aproximativ
jumătate de milion de locuitori, iar capitala era la Balta. Era unită cu Republica Ucraineană,
dar se deosebea de aceasta, în principal, prin utilizarea limbii moldoveneşti (româneşti) în
administraţie şi în sistemul de învăţământ. Scopul înfiinţării acestei republici era acela de a fi
un centru de polarizare pentru locuitorii Basarabiei (Nanu 1993, p. 124).
52 Oarecum derutat de evoluţia relaţiilor internaţionale din acea vreme, întrucât Germania
îşi redobândise statutul de mare putere, iar Franţa se vedea nevoită să adopte o atitudine
defensivă faţă de vecinul său vestic, Aristide Briand, ministrul de Externe francez, a propus
secretarului de stat american, Frank B. Kellogg, un proiect de tratat prin care cele două
guverne respingeau în mod reciproc ideea războiului, promiţându-şi totodată că îşi vor
rezolva toate disputele ce ar putea să apară între ele pe cale paşnică. De fapt, prin acest
proiect se avea în vedere renunţarea la ceva de care absolut nimeni nu avea vreo temere că
s-ar putea întâmpla, propunerea lui Briand neavând nicio consecinţă practică. Secretarul de
stat al SUA a acceptat, el propunând chiar ca la renunţarea la război să adere cât mai multe
state. Ca atare, la 28 august 1928, „cu surle şi trâmbiţe”, cincisprezece naţiuni au semnat
Pactul de la Paris, mai cunoscut drept Pactul Briand-Kellogg, printre acestea numărându-se
Germania, Italia şi Japonia. Nici nu a fost bine semnat pactul că Franţa a prezentat unele
modificări, introducând clauze prin care se legalizau războaiele de autoapărare, a celor care
trebuiau duse conform tuturor obligaţiilor asumate de francezi în cadrul alianţelor pe care le
încheiaseră. Marea Britanie a subliniat libertatea sa de acţiune în privinţa apărării imperiului,
în vreme ce Statele Unite au invocat prevederile doctrinei Monroe, dar şi dreptul de
autoapărare pe care îl avea fiecare naţiune. În consecinţă, Pactul Briand-Kellogg era redus la
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reprezentanţii români, alături de cei ai Estoniei, Letoniei, Poloniei şi ai
URSS, au semnat Protocolul de la Moscova prin care pactul urma să fie pus
în aplicare în mod anticipat, înainte ca el să fie ratificat de cele 15 state care
îl semnaseră53. Guvernul român era mai mult decât interesat să obţină
recunoaşterea noului statut al Basarabiei de către oficialii sovietici, dar
aceştia din urmă au subliniat faptul că prin semnarea protocolului s-a
eliminat războiul ca mijloc de rezolvare a litigiilor dintre cele două state, fără
ca politica externă a Uniunii Sovieticii să sufere vreo schimbare. Chiar dacă
la acea vreme s-a făcut multă vâlvă pe seama semnării acestor documente
diplomatice cu un caracter fără precedent, aceste acţiuni erau fără vreo
valoare practică, evoluţia ulterioară a evenimentelor dovedind din plin acest
lucru.
Fără niciun dubiu, politica externă a României din prima jumătate a
deceniului patru al secolului XX a fost marcată de activitatea lui Nicolae
Titulescu, cel care timp de patru ani (1932-1936) a fost şeful diplomaţiei
româneşti, el fiind un ministru „permanent”, chiar dacă în acest interval de
timp au existat mai multe guvernări ale Partidului Naţional-Ţărănesc şi ale
Partidului Naţional Liberal. Cu toate că a mai fost ministru al Afacerilor
Străine şi în perioada 6 iulie 1927 - 30 iulie 1928, în guvernele liberale
conduse de Ion I.C. Brătianu şi Vintilă I. Brătianu, Titulescu a reuşit să-şi
impună viziunea sa de politică externă în cel de-al doilea „mandat” ca
ministru la Palatul Sturdza54.
Dacă Mica Înţelegere a fost baza politicii externe a României în
perioada interbelică, acest aspect a fost şi mai vizibil în timpul cât Nicolae
Titulescu a fost ministrul Afacerilor Străine, el acordând o mare importanţă
acestei alianţe regionale în care România era membră, ca de altfel şi viitoarei
Înţelegeri Balcanice, ce s-a format în 1934. Ca o dovadă în sprijinul celor
o simplă tautologie conform căreia Pactul de la Paris menţinea pacea doar atât timp cât
pacea era menţinută, în timp ce războiul era interzis, cu excepţia cazurilor în care putea fi
prevăzut (Kissinger 2002, p. 244-245).
53 Statele semnatare ale Pactului Briand-Kellogg au fost: SUA, Franţa, Marea Britanie,
Germania, Italia, Japonia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Uniunea Sud-Africană,
Irlanda, India, Polonia şi Cehoslovacia. Tratatul a avut un caracter deschis, astfel că până în
anul 1934 numărul statelor care aderaseră ajunsese la 63 (Vianu et alii 1974, vol. I, p. 133134).
54 Palatul Sturdza a fost sediul Ministerului Afacerilor Străine ale României din perioada
interbelică. Lucrările la construcţie au fost începute în 1897, clădirea fiind finalizată patru
ani mai târziu, arhitectul fiind Iulius Reiniqke. Grigore Sturdza, proprietarul clădirii, a murit
la scurt timp după ce aceasta a fost finalizată. Datorită deteriorărilor din perioada
războiului, a fost dărâmat în anul 1946. În vecinătatea sa, încă din 1937, se construise
Palatul Victoria (http://routelange.wordpress.com/2009/06/02/despre-palatul-sturdza-sialtele-ca-el/).
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afirmate mai sus, la puţin timp după numirea sa în fruntea ministerului ce-şi
avea sediul în Palatul Sturdza, Titulescu, în urma discuţiilor avute cu Eduard
Beneš şi Bogoljub Jevtić55, a propus un nou pact de organizare a Micii
Înţelegeri, pact ce de altfel a şi fost semnat la Geneva, în data de 16
februarie 1933. Conform acestei noi organizări, în scopul asigurării unei mai
mari coeziuni a celor trei state membre, a fost înfiinţat un Consiliu
Permanent al statelor Micii Înţelegeri, format din miniştrii de Externe sau
din delegaţi speciali. S-au mai format totodată şi un Consiliu Economic, dar
şi un Secretariat Permanent, ultima structură avându-şi sediul pentru un an
de zile în capitala preşedintelui în exerciţiu al Consiliului Permanent56. Prin
noul pact de organizare, intrat în vigoare la 30 mai 1933, diplomatul român
a vrut să confere mai multă coeziune acestei alianţe regionale care să
acţioneze ca un tot unitar în sistemul relaţiilor internaţionale. În acelaşi scop,
se prevedea faptul că niciunul din cele trei state membre nu poate să încheie
tratate, să semneze convenţii economice cu semnificaţii politice fără a cere
în prealabil asentimentul celorlalte două părţi57.
Este uşor de observat faptul că relaţiile româno-poloneze au cunoscut
o fază de răcire în perioada de timp cât Titulescu a condus diplomaţia
românească, acest lucru datorându-se faptului că omul politic român era
fidel principiului de securitate colectivă şi alianţelor regionale şi, tocmai de
aceea, nu era de acord să prejudicieze relaţiile româno-cehoslovace din
cadrul Micii Înţelegeri, pentru o mai strânsă colaborare cu statul polonez.
Apropierea Poloniei de Germania a fost un alt motiv pentru care Titulescu
nu a promovat relaţii amicale cu guvernul de la Varşovia, la acest aspect
adăugându-se şi ostilitatea pe care o avea faţă de Joséf Beck58, pe care nu-l

Bogoljub (Bosko) Jevtić (1886-1960). A fost un important diplomat şi om politic sârb, iar
mai apoi iugoslav. A îndeplinit funcţii diplomatice la Paris, Londra şi Bruxelles. A fost
ministru plenipotenţiar la Tirana şi Viena. Între 1932 şi 1935 a fost ministrul de Externe al
Iugoslaviei, iar în anii 1934 şi 1935 a fost prim-ministru (Titulescu 1994, p. 79, nota 6).
56 Ibidem, nota 5. Pentru a vedea textul integral al Pactului de Organizare a Micii Înţelegeri,
vezi Zaharia, Botoran 1981, p. 364-368.
57 Ibidem, p. 70.
58 Joséf Beck a fost ministru de Externe în perioada 1932-1936, în această calitate el
promovând o politică controversată prin care a încercat să ajungă în termeni amicali cu cei
doi vecini agresivi ai Poloniei, mai precis cu URSS şi Germania. Cu ambele a încheiat pacte
de neagresiune, în 1932 şi, respectiv, în 1934, el preferând să nu facă o alianţă cu una dintre
cele două puteri împotriva celeilalte. Cu toate acestea, politica sa a eşuat, întrucât germanii
şi sovieticii prin Pactul Ribbentrop-Molotov au împărţit Polonia în cele două sfere de
influenţă. În septembrie 1939, trupele germane au pătruns pe teritoriul polonez dinspre
vest, în timp ce Armata Roşie a atacat din est, la 17 septembrie. Joséf Beck a fugit în
România, unde a fost internat până la moartea sa (Palmowski 2005, vol. I, p. 82).
55
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putea suferi59. Aşa cum se ştie, cauza principală a neînţelegerilor dintre
Polonia şi Cehoslovacia rezulta dintr-un aspect al problemei minoritare, mai
precis fiind legată de drepturile minorităţii poloneze din statul cehoslovac,
dar şi de disputa privind regiunea Teschen60. Varşovia a susţinut în toată
perioada interbelică că minoritatea poloneză din Cehoslovacia era
persecutată, ceea ce Praga a dezminţit întotdeauna cu vehemenţă. Merită a fi
menţionat faptul că bunele relaţii româno-cehoslovace au fost privite mereu
cu răceală de către guvernul polonez, după cum apropierea Poloniei de
Ungaria a îngrijorat mereu Bucureştiul. O altă cauză care a contribuit la
răcirea relaţiilor româno-poloneze din perioada 1933-1936, a fost pretenţia
diplomaţiei poloneze de a dirija evoluţia raporturilor româno-sovietice în
conformitate cu interesele proprii, ceea ce Titulescu a respins în termenii cei
mai categorici61.
Pentru a folosi un eufemism, relaţiile României cu Ungaria nu au fost
deloc amicale în toată perioada interbelică, ele fiind de fapt chiar extrem de
reci. Transilvania, provincia care aparţinuse Budapestei până în 1918,
reprezenta piedica în calea unei normalizări a relaţiilor bilaterale. Toate
guvernele maghiare din această perioadă au sperat că vor redobândi un
teritoriu ce făcuse parte din Ungaria istorică, în vreme ce guvernele române
nu erau dispuse să facă nici cea mai mică concesie în această privinţă. Prin
politica sa, Titulescu pur şi simplu ignora Ungaria. Ba mai mult, la Geneva,
între 1923 şi 1930, el a purtat şi o intensă campanie împotriva despăgubirii
foştilor proprietari maghiari din Ardeal care optaseră pentru stabilirea în
Ungaria, ceea ce nu a contribuit decât la o creştere şi mai accentuată a
animozităţii dintre cele două state62.

Prost 2006, p. 143.
Disputa Teschen-ului, aşa cum a intrat în istorie, a avut ca obiect oraşul Teschen, plus
zona din jurul oraşului care a fost sub control habsburgic din secolul XVIII până la sfârşitul
Primului Război Mondial. Pretenţiile contradictorii ale Poloniei şi Cehoslovaciei au dus la
conflicte violente care au fost arbitrate de Liga Naţiunilor. În urma acestui arbitraj,
jumătatea nordică a regiunii, inclusiv oraşul Teschen, a revenit Poloniei, în vreme ce
jumătatea sudică, ce avea importante zăcăminte de cărbune, a revenit Cehoslovaciei. Acest
litigiu teritorial a afectat grav relaţiile dintre cele două state pentru aproape douăzeci de ani.
În anul 1938, polonezii au profitat de decizia luată în cadrul Conferinţei de la München prin
care regiunea sudetă era atribuită Germaniei, pentru a anexa partea sudică a Teschen-ului.
La finalul celui de-al Doilea Război Mondial, sovieticii au decis revenirea la situaţia de
compromis din perioada interbelică (Palmowski 2005, vol. II, p. 445).
61 Dascălu 1991, p. 65.
62 Prost 2006, p. 143.
59
60
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Înţelegerea Balcanică63, cealaltă alianţă regională în care România era
membră, a reprezentat de asemenea un pilon al politicii externe româneşti,
dar aceasta nu a avut însă nici pe departe aceeaşi importanţă ca Mica
Înţelegere, unul din motive fiind şi faptul că s-a format mai târziu, în 1934.
Se poate astfel spune că prin crearea acestei noi alianţe au fost extinse în
Europa de Sud-Est principiile securităţii regionale întruchipate de Mica
Înţelegere. Este important de menţionat faptul că cele două alianţe regionale
au avut sprijinul Franţei, ele fiind de fapt componente ale politicii de
consolidare a influenţei franceze în Europa Central-Răsăriteană. Conform
pactului încheiat în 1934, Iugoslavia, Grecia, Turcia şi România, cei patru
membri ai alianţei se obligau
„să nu întreprindă nicio acţiune politică faţă de orice ţară balcanică,
nesemnatară a prezentului acord, fără avizul mutual prealabil, şi să nu ia
nicio obligaţie politică faţă de orice altă ţară balcanică fără consimţământul
celorlalte părţi”64.

Chiar dacă nu era menţionat nicăieri în textul pactului65, cele patru
semnatare se temeau de o posibilă acţiune de rectificare a graniţelor ce ar fi
putut veni din partea Bulgariei, statul aflat la sudul Dunării fiind în perioada
interbelică unul din promotorii revizionismului, alături de Germania şi
Ungaria, la care s-a adăugat mai târziu şi URSS. Cu toate că bulgarii au făcut
eforturi semnificative de a intra în alianţă, intenţia lor s-a lovit de opoziţia lui
Nicolae Titulescu, cel care nici măcar nu a vrut să poarte discuţii pe această
temă cu regele Boris, suveranul de la Sofia66. Astfel, pe hârtie, situaţia
63 Iniţiativa formării unui pact balcanic a aparţinut lui M. Papanastassiou, ministrul de
Externe al Greciei. În perioada 1930-1933, au avut loc patru conferinţe ale ţărilor balcanice
la care au participat reprezentanţii României, Albaniei, Bulgariei, Greciei, Turciei şi
Iugoslaviei. Delegaţiile neoficiale ale celor şase state au elaborat un pact, care însă nu a
intrat în vigoare. În octombrie 1933, în urma unui turneu diplomatic făcut la Sofia, Ankara,
Atena şi Belgrad, Nicolae Titulescu a reuşit să creeze condiţiile pentru semnarea viitoarei
Înţelegeri Balcanice (Vianu et alii 1974, vol. I, p. 193).
64 Scurtu et alii 1995, p. 511.
65 Pentru textul Pactului Înţelegerii Balcanice, vezi Zaharia, Botoran 1981, p. 389.
66 În ianuarie 1933, între regii Carol şi Boris s-au purtat discuţii în cadrul unei croaziere pe
Dunăre, scopul acestor convorbiri fiind încheierea unei Antante Balcanice care să cuprindă
şi Bulgaria. O vizită oficială a suveranului bulgar a avut loc la Bucureşti, în ianuarie 1934,
ceea ce ar fi putut reprezenta un pas important în constituirea viitoarei alianţe regionale din
Balcani. Nicolae Titulescu, care era şeful diplomaţiei româneşti din acea vreme, a pretins că
este bolnav, ocolind astfel orice discuţie pe această temă, ceea ce a constituit un afront pe
care bulgarii nu l-au putut uita. Ministrul român al Afacerilor Străine s-a însănătoşit imediat
ce regele bulgar a trecut Dunărea, el plecând la Atena, acolo unde, împreună cu omologii
săi din Grecia, Iugoslavia şi Turcia, a semnat Pactul Balcanic, la 9 februarie 1934. Astfel,
Bulgaria a rămas pe dinafara acestei înţelegeri, chiar dacă Titulescu s-a dus şi la Sofia, în
noiembrie 1934, atunci când era prea târziu (Prost 2006, p. 141).
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României în cadrul relaţiilor internaţionale părea mai mult decât sigură,
deoarece avea frontierele recunoscute de către Marile Puteri, avea încheiat
un tratat cu Franţa, în vreme ce Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică o
puneau la adăpost de tendinţelor revanşarde ale Ungariei şi Bulgariei. Aşa
cum se ştie însă, ţările Europei Central-Răsăritene n-au putut niciodată să
constituie un adevărat bloc în faţa unei ameninţări, diversitatea intereselor şi
rivalităţile reciproce fiind doar două din cauzele care au dus la ineficienţa
alianţelor regionale ce s-au format în perioada interbelică în această parte a
Europei.
Semnarea Protocolului de la Moscova, din 9 februarie 1929, nu a fost
urmată de noi negocieri româno-sovietice, întrucât cele două părţi au rămas
pe poziţiile lor iniţiale în ceea ce privea Basarabia. Faptul că schimburile
economice dintre România şi URSS erau la un nivel mai mult decât scăzut
nu a făcut decât să contribuie la menţinerea situaţiei de indiferenţă dintre
cele două state67. Iuliu Maniu, care a avut trei mandate de prim-ministru în
perioada 1928-1933, întotdeauna a condiţionat existenţa unor relaţii
bilaterale normale de recunoaşterea faptului că provincia dintre Prut şi
Nistru este românească, în vreme ce Maxim Litvinov, şeful diplomaţiei de la
Moscova, a respins această condiţionare în mod repetat şi net68. În ianuarie
1932, la presiunea Franţei şi Poloniei, ţări pe care România le considera ca
fiind cei mai importanţi aliaţi ai săi, au avut loc discuţii la Riga între
delegaţiile română şi sovietică. Guvernul de la Varşovia considerase că
propriul său acord cu Uniunea Sovietică depindea de rezultatele întâlnirii de
la Riga, dar, cu toate acestea, a semnat pactul de neagresiune cu Moscova, la
25 iulie 1932. În acelaşi timp, Quai d’ Orsay-ul a avertizat România că nu
poate să amâne la infinit normalizarea relaţiilor franco-sovietice. Dar şi
acestea au eşuat, problema Basarabiei stând şi de această dată în calea
realizării unor rezultate concrete. Au urmat alte convorbiri la Geneva, în
septembrie 1932, acolo unde s-a întocmit chiar un proiect de tratat, nepus
însă în practică din cauza reţinerilor guvernului român faţă de exprimările
ambigue reprezentate de menţionarea „disputei existente”.
O îmbunătăţire a relaţiilor dintre Bucureşti şi Moscova a fost adusă de
participarea celor două ţări la semnarea convenţiei de la Londra privind
definirea agresorului în disputele internaţionale69, ceea ce a plasat România şi
Hitchins 1994, p. 463.
Ibidem.
69 Convenţia a fost semnată la 4 iulie 1933, la ea participând reprezentanţii URSS,
României, Cehoslovaciei, Turciei şi Iugoslaviei. Conform articolului 2, într-un conflict
internaţional era considerat agresor statul care comitea una din următoarele acţiuni: declara
război altui stat; invada teritoriul unui alt stat cu trupele sale, cu declaraţie de război sau
fără; atacă cu forţele sale terestre, navale sau aeriene teritoriul, navele sau avioanele unui alt
67
68
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Uniunea Sovietică de aceeaşi parte70. Mulţi oameni politici români au
considerat aderarea sovieticilor la convenţia semnată în capitala Angliei ca
fiind o recunoaştere tacită a faptului că Basarabia aparţinea României, ceea
ce a contribuit într-o măsură şi mai mare la o anumită detensionare dintre
cele două ţări. La această situaţie s-a mai adăugat şi faptul că Mica Înţelegere
a încurajat la începutul anului 1934 o apropiere faţă de URSS, această
atitudine fiind mai pronunţată în cazul Cehoslovaciei, care, prin Eduard
Beneš, ministrul de Externe, a considerat că o înţelegere româno-sovietică
era absolut necesară71. Cum şi Franţa căuta să ajungă la formularea unui pact
cu reprezentanţii puterii de la Kremlin72, deziderat care, aşa cum se ştie, a
fost atins în anul 1935, nu este de mirare că la 9 iunie 1934, în urma unui
schimb de scrisori între Titulescu şi Litvinov, s-au stabilit relaţii diplomatice

stat, indiferent dacă se făcea anterior o declaraţie de război sau nu; blochează cu navele sale
porturile sau coastele unui alt stat; sprijină grupuri armate ce s-au format pe teritoriul său, în
condiţiile în care acestea din urmă erau trupe invadatoare în teritoriul unui alt stat (Vianu et
alii 1974, vol. I, p. 162).
70 Hitchins 1994, p. 464.
71 Conform informaţiilor ministrului britanic din Praga, obţinute de la şeful legaţiei
Germaniei din capitala Cehoslovaciei, care la rândul său avea informaţia de la ministrul de
Externe Krofta, vizita preşedintelui Beneš la Bucureşti, în iunie 1936, a fost în mare măsură
determinată de dorinţa diplomaţiei cehoslovace de a vedea încheiată cât mai repede cu
putinţă o înţelegere româno-sovietice, identică sau în termeni foarte apropiaţi de pactul de
asistenţă mutuală cehoslovaco-sovietic încheiat la 16 mai 1935. Se pare chiar că atitudinea
lui Beneš a contribuit într-o mare măsură la obţinerea de către Titulescu a aprobării regelui
de a începe negocierile cu sovieticii (PRO, Foreign Office 371 Romania, dosar nr. 20 384, f.
173-174. Telegramă trimisă de Sir Owen O’Malley, ministrul britanic de la Praga, către
Foreign Office, în ziua de 18 iunie 1936).
72 Prin termenul kremlin se desemnează o fortăreaţă centrală în oraşele medievale ruseşti,
amplasată de obicei într-un punct strategic al oraşului, de multe ori de-a lungul unui râu şi
separată de celelalte părţi ale oraşului prin şanţuri, poduri mobile, turnuri sau bastioane. Mai
multe capitale ale principatelor ruseşti au fost construite în jurul unui vechi kremlin,
exemple în acest sens putând fi date oraşele Pskov, Smolensk, Rostov, Suzdal, Yaroslav,
Vladimir şi Novgorod. Kremlinul din Moscova a fost fondat în anul 1156, aici avându-şi
sediul guvernul rus până în anul 1712, apoi din nou, după 1918. A fost construit în secolul
XV de către arhitecţi italieni, zidurile sale din cărămidă având numeroase creneluri, precum
şi douăzeci de turnuri. În interiorul său se află numeroase palate, catedrale şi clădiri
guvernamentale ce reflectă o varietate de stiluri arhitecturale, printre care cel bizantin, dar şi
barocul rusesc şi clasic. După revoluţia bolşevică din 1917, Kremlinul din Moscova a
devenit sediul central al guvernului sovietic al lui Lenin, fiind totodată şi simbolul dictaturii
comuniste. După colapsul Uniunii Sovietice, acesta a devenit sediul guvernului Federaţiei
Ruse (Britannica. Micropædia. Ready Reference, vol. 7, Chicago, Auckland, London, etc,
1994, p. 4).
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normale între Bucureşti şi Moscova, înfiinţându-se câte o legaţie în fiecare
capitală73.
Trecuseră optsprezece ani de când nu mai existau misiuni diplomatice
cu caracter reciproc, iar faptul că ele au fost reînfiinţate în timpul cât
Titulescu a fost titularul Externelor la Bucureşti nu a mirat pe nimeni,
avându-se în vedere faptul că diplomatul român a considerat întotdeauna o
apropiere între România şi Uniunea Sovietică ca fiind o necesitate politică74.
Prin această politică, diplomatul român dorea să atragă URSS în sistemul
securităţii colective, contracarându-se astfel puterea crescândă a Germaniei.
El dorea să prevină o revenire la politica lui Bismarck – adică formarea unei
prietenii germano-ruse, despre care credea că se putea face pe seama ţărilor
mici din estul Europei75. Faptul că Franţa şi Cehoslovacia semnaseră deja
tratate de alianţă cu URSS, în mai 1935, nu a făcut altceva decât să sporească
presiunea asupra României de a-şi normaliza, la rându-i, relaţiile cu
puternicul vecin de la Răsărit. Pe de altă parte, constituirea sistemului
franco-cehoslovaco-sovietic76 a sporit importanţa strategică a statului
Timp de şaisprezece ani, frontiera reprezentată de Nistru dintre România şi URSS a fost
„moartă”, în condiţiile în care podul dintre Tighina şi Tiraspol a fost aruncat în aer în
timpul războiului civil din Rusia. Această construcţie din oţel era cu atât mai importantă cu
cât ea asigura legătura între Rusia şi Europa Sud-Estică. Conform unui ziarist german, „[…]
Niciun tren sau feribot nu traversează râul. Doar fugari disperaţi care fugeau din Rusia către
paradisul capitalist sau din România către raiul socialist au îndrăznit să înfrunte gloanţele
grănicerilor. Mulţi şi-au pierdut vieţile, alţii au avut succes – deşi nu se ştie dacă au găsit
ceea ce sperau să găsească”. (Freund 1936). Sir Sacheverell Sitwell, cel care a vizitat
România în 1937, a făcut şi el remarci asemănătoare despre lipsa oricărei activităţi
transfrontaliere între URSS şi România. „De pe turnurile cetăţii, privind peste Nistru, se
vede până în Rusia. […] Celălalt mal este însă complet inaccesibil. Nu există niciun fel de
comunicare între cele două părţi. Toate frontierele, cu excepţia acesteia, au stabilite zile
anume pentru micul trafic, iar locuitorii le traversează, ducându-şi la vânzare găinile sau
varza. Unii au încheiat fie logodne, fie căsătorii în cealaltă parte. Aici nu vezi aşa ceva. Nu
există niciun pod şi pe râu nu vezi nicio barcă. Dar îi poţi vedea pe locuitorii «raiului» din
partea cealaltă trebăluind prin micile lor grădini; o biserică, ridicată chiar vizavi de Hotin, a
fost transformată în cinematograf, pentru a-i impresiona pe locuitorii din partea aceasta. E
trist, şi foarte rusesc totodată, dar cinematograful n-a funcţionat niciodată” (Sitwell 2011, p.
198-199).
74 Conform aprecierii lui Titulescu, „Vecinătatea unui stat cu o suprafaţă de mai bine de
patru ori decât cea a Europei, excluzând Rusia, şi cu o populaţie de 162 de milioane de
locuitori impune necesitatea ca statele vecine să adopte fie o politică ostilă, fie una amicală.
O a treia cale este de neimaginat. În orice caz, indiferenţa este imposibilă, deoarece ar
împiedica luarea unei hotărâri din timp asupra acţiunilor care trebuie întreprinse pentru
cazul când colosul vecin ar intra în război” (Titulescu 1994, p. 101-102).
75 Ibidem, p. 104.
76 Vizavi de alianţa franco-cehoslovaco-sovietică se puteau formula trei mari obiecţii. Prima
dintre ele rezulta din faptul că această apropiere dintre cele trei state semăna prea mult cu o
73
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român, întrucât, aşa cum era lesne de observat încă de atunci, cele trei ţări
nu aveau frontiere comune, iar în cazul în care sovieticii ar fi vrut să ajute
Cehoslovacia din punct de vedere militar, ar fi trebuit ca trupele Armatei
Roşii să tranziteze teritoriul românesc, în contextul în care Polonia refuzase
net acest lucru77.
În condiţiile în care rămăsese singură în faţa URSS, încă din iulie 1935,
România a simţit nevoia să-şi normalizeze relaţiile cu sovieticii. Din partea
regelui Carol al II-lea şi al prim-ministrului Tătărescu78, Nicolae Titulescu a
primit puteri depline pentru negocierea unui pact de neagresiune cu URSS79.
Mai întâi au avut loc unele tatonări la Geneva pe această temă, urmate de
prilejul oferit de Conferinţa de la Montreaux, din iunie-iulie 1936, acolo
unde ministrul de Externe român a negociat bazele unui protocol cu Maxim
Litvinov. Având o nouă împuternicire de la suveranul român pe care o
primise în 14 iulie, Titulescu, împreună cu omologul său sovietic, a ajuns să
formuleze bazele unui viitor tratat. În acest document, care a fost definitivat
articol cu articol în 21 iulie 1936, în mod indirect, era recunoscut Nistrul ca
fiind frontiera dintre cele două state, întrucât cursul acestei ape era indicat ca
fiind limita maximă la care trupelor sovietice le-ar fi fost permis să intervină
în ajutorul României în cazul în care aceasta era atacată, după care erau
obligate să se retragă80. Cum era normal, ministrul român a dorit ca tratatul
să fie semnat imediat, dar Litvinov a amânat pentru toamna acelui an. La
puţin timp însă, la 29 august 1936, în urma unei remanieri guvernamentale,

coaliţie antigermană, ea contribuind, se pare, într-o măsură destul de mare la crearea Axei
Roma-Berlin, dar şi la împărţirea Europei în două tabere ostile din punct de vedere
ideologic. A doua obiecţie se referea la o anumită incompatibilitate a sistemului francocehoslovaco-sovietic cu tratatele de la Locarno, Germania susţinând că prin noul pact,
Franţa şi URSS, promiţându-şi asistenţă imediată, se făceau judecători pentru propria lor
cauză, eludând astfel prevederile sistemului de la Locarno, care prevedea că părţile erau
obligate să se conformeze recomandărilor Consiliului Societăţii Naţiunilor, chiar şi în caz de
agresiune flagrantă. A treia obiecţie şi cea mai importantă rezulta din faptul că Uniunea
Sovietică nu avea frontieră comună nici cu Cehoslovacia şi nici cu Germania, ceea ce punea
în mod serios sub semnul întrebării aportul militar sovietic (Arh. MAE, fond Dosare
speciale, vol. 305, f. 129-131. Referat întocmit de Scarlat Grigoriu, ataşat de legaţie).
77 Hitchins 1994, p. 465.
78 Pentru detalii biografice despre Gheorghe Tătărescu, vezi Predescu 1999, p. 836.
79 La 12 iulie 1935, regele Carol al II-lea şi guvernul Tătărescu l-au autorizat pe Nicolae
Titulescu să semneze în numele României un pact de asistenţă mutuală cu URSS. Aceste
depline puteri au fost confirmate ulterior în scris după doar două zile (Titulescu 1994, p.
121).
80 Constantiniu 2008, p. 347. Pentru textul integral al protocolului din 21 iulie 1936, vezi
Zaharia, Botoran 1981, p. 389.
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Nicolae Titulescu a fost îndepărtat din fruntea diplomaţiei române81, ceea ce
i-a determinat pe sovietici să refuze continuarea discuţiilor. Ba mai mult,
puterea de la Kremlin a considerat că prin numirea unui alt ministru, politica
externă a României a suferit schimbări majore. În consecinţă, problema
încheierii unui tratat de asistenţă mutuală între România şi Uniunea
Sovietică a rămas definitiv închisă.
Desigur că pe marginea demiterii lui Titulescu şi a posibilităţii ratate
de a se semna un pact sovieto-român s-au făcut şi se mai fac încă infinite
speculaţii. În scrierile sale cu caracter memorialistic din a doua jumătate a
anului 1937, atunci când nu mai avea nicio funcţie publică, fostul ministru
român de Externe era sigur că ar fi reuşit să încheie un tratat politic cu
URSS prin care interesele României ar fi fost deplin asigurate. Cu toate
acestea, el se înşela în această privinţă, mai multe argumente putându-se
aduce în sprijinul acestei afirmaţii. În primul rând, aşa cum de altfel
Titulescu însuşi a recunoscut, partenerul său de dialog, Maxim Litvinov, a
fost de acord să examineze condiţiile în care putea fi elaborat un pact de
asistenţă mutuală între România şi URSS, dar ministrul sovietic a acceptat
acest lucru în nume propriu, fără să angajeze cu nimic guvernul de la
Moscova82. În al doilea rând, se pare că exista o mare diferenţă între forma
tratatului negociat la Montreaux şi viziunea pe care o aveau membrii
conducerii de stat sovietice, ceea ce explică amânarea semnării. În al treilea
rând, diplomaţia are şi ea limitele sale pe care nu le poate depăşi sau, altfel
spus, acolo unde există mari dezacorduri între două state, diplomaţia este
neputincioasă în rezolvarea unei grave neînţelegeri83, aşa cum era şi situaţia
Nicolae Titulescu a fost ministru al Afacerilor Străine ale României în perioada 19321936, timp în care au fost la putere atât naţional-ţărăniştii, cât şi liberalii. El a fost un om
fără coloratură politică, menţinerea sa în fruntea diplomaţiei române de către cele două
mari partide de guvernământ fiind de fapt o recunoaştere a meritelor sale. Sub pretextul
unei remanieri guvernamentale prin care au fost destituiţi miniştrii care nu erau membrii în
guvernul liberal, în scopul de a conferi o mai mare coeziune guvernului, Titulescu a încetat
să mai fie ministru, primirea veştii găsindu-l în Franţa, la Cap-Martin. Odată cu el, din
guvernul Tătărescu au mai fost îndepărtaţi şi Ion Inculeţ, titularul Internelor, şi Valer Pop,
ministrul Justiţiei [n.a.].
82 Titulescu 1994, p. 122.
83 Conform părerii lui Organski, activitatea diplomaţilor este restrânsă de politica
guvernelor pe care le reprezintă, ei neputând face compromisuri acolo unde guvernul nu
este dispus să cedeze absolut deloc. Dacă între două ţări există un sentiment general de
înţelegere, atunci nu le va fi dificil să aplaneze chiar şi un diferend major, în vreme ce
pentru două state aflate într-o profundă discordanţă privind obiectivele şi metodele pe care
le au, le va fi foarte dificil să soluţioneze chiar şi o diferenţă minoră apărută între ele. În
plus, dacă două naţiuni au puncte de vedere diferite despre o problemă care se dovedeşte a
fi vitală pentru amândouă, atunci diplomaţia nu va fi capabilă să rezolve litigiul (Organski
1968, p. 343-345).
81
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dintre România şi Uniunea Sovietică84. Nu în ultimul rând, se poate
menţiona faptul că după denunţarea prevederilor de la Locarno şi
remilitarizarea Renaniei85 de către Germania, sovieticii nu mai erau deloc
dispuşi să ajungă la o înţelegere cu un stat mic din Europa CentralRăsăriteană, prins geografic între al Treilea Reich şi URSS, şi asupra căruia
era foarte clar că se vor abate vremuri grele.
„Reocuparea germană a zonei renane a marcat finalul planurilor de
securitate concepute după Primul Război Mondial. Liga Naţiunilor era o
umbră; Germania se putea reînarma, eliberată de toate restricţiile din tratat;
garanţiile de la Locarno nu mai existau. Idealismul wilsonian şi realismul
francez eşuaseră în tandem. Europa s-a reîntors la sistemul – sau la lipsa de
sistem – existent înainte de 1914. Fiecare stat suveran, mare sau mic, a
trebuit din nou să se bazeze pe forţă armată, diplomaţie şi alianţe pentru a-şi
asigura propria-i securitate. Foştii învingători nu aveau nici un avantaj, iar
învinşii nici un handicap. Se reinstaurase «anarhia internaţională»”86.

Cu toate acestea, Titulescu a crezut cu tărie în faptul că a fost foarte
aproape să dea marea lovitură, adică să smulgă recunoaşterea din partea
sovieticilor că Basarabia este teritoriu românesc, ceea ce aceştia din urmă
refuzaseră în mod net şi constant în toată perioada interbelică. Mai mult
decât atât, chiar şi în anii ’20 ai secolului trecut, atunci când bolşevicii nu
aveau puterea politică consolidată, fiindu-le frică chiar de o „cruciadă
occidentală”, conducerea politică de la Kremlin a considerat disputa asupra
provinciei dintre Prut şi Nistru ca fiind „un grav litigiu teritorial nerezolvat”
în legătură cu care nu era nimic de negociat. În aceste condiţii, era foarte
Ibidem, p. 345.
Data de 7 martie 1936, ziua în care trupele germane au pătruns în Renania, a fost un
moment de răscruce în istoria interbelică a Europei. Prin această acţiune, Germania a făcut
dificilă, ba chiar imposibilă, acordarea unui ajutor francez către aliaţii săi răsăriteni, Polonia,
Cehoslovacia sau România. De fapt, aşa cum Taylor afirmă în mod ironic, Franţa
„abandonase asemenea idei cu destui ani înainte, asta dacă le avusese vreodată”. Mulţi
istorici consideră că acest moment a fost „ultima şansă” ca Germania să fie oprită, fără a
mai fi suferinţele şi sacrificiile unui război mondial. Din punct de vedere militar această
afirmaţie era cât se poate de reală, deoarece francezii aveau o mare armată, în vreme ce
germanii nu aveau nimic. Din punct de vedere psihologic, situaţia era diametral opusă, în
sensul că popoarele occidentale se aflau într-un mare impas. Armata franceză putea
pătrunde în Germania, dar apoi trebuia să plece, ceea ce nu ar fi făcut nimic altceva decât
să-i încrânceneze şi mai mult pe germani. „În realitate, n-avea niciun sens atacarea
Germaniei până când aceasta nu era capabilă să se opună, până când înţelegerea de la
Versailles nu era eliminată şi Germania reînarmată. Numai o ţară care îşi propune victoria
poate fi ameninţată cu înfrângerea. Astfel, ziua de 7 martie este un dublu punct de cotitură.
Ea a deschis calea pentru succesul Germaniei, dar şi pentru eşecul ei final” (Taylor 1999, p.
87).
86 Ibidem.
84
85
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puţin probabil ca sovieticii să fie dispuşi în anul 1936 la acordarea de
concesii pe această temă, în condiţiile în care statul sovietic depăşise de mult
perioada de slăbiciune, fiind chiar o mare putere. Dar ministrul de Externe
al României devenise „un megaloman setos de glorie”, el scriindu-i unui
prieten de-al său că mai are dorinţa de a împăca Franţa cu Germania, după
care se va retrage la moşie87.
Demiterea lui Nicolae Titulescu din funcţia de ministru al Afacerilor
Străine a avut cauze multiple88. Mai întâi trebuie remarcat faptul că evoluţia
evenimentelor internaţionale din anii 1935 şi 1936 era total în defavoarea
politicii duse de acesta. Victoria Italiei în războiul din Etiopia, remilitarizarea
Renaniei din martie 1936, renaşterea puterii germane coroborată cu scăderea
prestigiului Ligii Naţiunilor, la care se mai pot adăuga disensiunile apărute în
interiorul Micii Înţelegeri, i-au afectat poziţia pe care o avea în modelarea
politicii externe româneşti. Mai mult decât atât, apropierea de Uniunea
Sovietică crea nemulţumire în Polonia, care vedea în această acţiune o
diminuare a importanţei alianţei din 1921, în timp ce Italia nu putea uita
duritatea cu care Titulescu condamnase acţiunea ei din Abisinia89. Nu în
ultimul rând poate fi menţionată decizia lui Titulescu de a ajuta tabăra
republicană din Spania în timpul războiului civil, luând de la sine putere
decizia de a trimite arme şi muniţii prin porturile de la Dunăre din România,
cedând totodată şi comenzile româneşti de avioane din Franţa în favoarea
Spaniei roşii90. Pe lângă cauzele de ordin extern ce au fost enumerate mai
sus, nu sunt deloc de neglijat cele de ordin intern91.
Constantiniu 2008, p. 347.
Pentru a afla punctul de vedere al primului-ministru Tătărescu despre o eventuală plecare
a lui Nicolae Titulescu din fruntea Externelor, vezi anexa nr. 1.
89 În a doua parte a lunii august s-a putut constata o creştere a presiunii ce venea din partea
Italiei, care a constat atât în declaraţii deloc amicale faţă de modul în care era promovată
politica externă a României, cât şi în refuzul de a relua raporturile comerciale. Ca atare,
datorită faptului că Titulescu a fost adeptul sancţiunilor faţă de puterea peninsulară în
timpul crizei abisiniene, italienii au refuzat să mai importe petrol românesc (ANRDANIC,
fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presă Externă, dosar nr. 839, f. 229. Comentariile
corespondentului special din Bucureşti al ziarului Gazeta Polska despre demiterea lui
Titulescu).
90 Hillgruber 1994, p. 46.
91 Confruntat cu o opoziţie crescândă în interiorul ţării, Nicolae Titulescu a încercat să-şi
salveze poziţia. A părăsit Conferinţa de la Montreaux, la 11 iulie 1936, pentru a reveni la
Bucureşti, acolo unde, în faţa regelui şi a câtorva oameni politici, a susţinut necesitatea
formării unui guvern naţional-ţărănist. Fiind sigur de faptul că şi-a convins interlocutorii,
Titulescu s-a grăbit să informeze presa franceză despre revenirea ţărăniştilor la putere, ceea
ce i-ar fi permis să-şi continue politica. Eforturile sale de a provoca o criză ministerială în
România au rămas însă fără niciun rezultat (Prost 2006, p. 146). Se pare chiar că Titulescu
ar fi primit şi anumite stipendii din partea francezilor, suveranul român menţionând acest
87
88
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„De luni de zile, Carol şi Tătărescu doreau să scape de un ministru care nu
înceta să se târguiască pentru colaborarea sa cu guvernul liberal şi să
uneltească pentru aducerea la putere a naţional-ţărăniştilor. Politicienii erau
exasperaţi de nonşalanţa cu care Titulescu îşi trata colegii şi suveranul, de
grija lui de a se pune în valoare, de cheltuielile sale uriaşe şi inutile. Din
cauza lui, în jurul ţării se strângea cercul duşmăniilor. […] Titulescu fusese
cruţat câtă vreme Societatea Naţiunilor îşi păstrase un oarecare prestigiu.
Oamenii politici se temeau de reacţiile pe care înlăturarea lui le-ar fi putut
stârni într-o presă pe care însuşi Titulescu o subvenţionase cu dărnicie, în
Occident, ca şi în România. […] Dar, de câteva luni, aceste argumente îşi
pierduseră valoarea. Menţinerea sa la cârma Ministerului Afacerilor Străine
nu mai era de niciun folos. În sfârşit, manevrele din iulie epuizaseră răbdarea
de care dăduse dovadă Bucureştiul de-a lungul a doi ani”92.

Ca atare, politica externă a lui Titulescu care se identifica prea mult cu
Liga Naţiunilor şi cu conceptul de securitate colectivă fusese potrivită atât
timp cât organizaţia internaţională a avut un oarecare prestigiu, iar
Germania a fost slabă, dar a devenit anacronică în anul 1936, atunci când
nici măcar Franţa nu mai era o apărătoare atât de înfocată a acestui mod de
organizare a păcii.
„Preocupaţi de interesele imediate ale ţării, oamenii politici de la Bucureşti
nu se mai interesau de binefacerile securităţii colective. Socoteau că România
n-avea decât de pierdut de pe urma unei noi conflagraţii mondiale şi că
trebuia cu orice preţ să-şi îmbunătăţească relaţiile cu toate statele, în primul
rând cu vecinii, ferindu-se să ia vreo poziţie în conflictul ce ameninţa să
învrăjbească marile puteri. Numai un om cumpănit, un diplomat conciliant,
un ministru conştient de rolul relativ modest al României în lume ar fi putut
duce o asemenea politică prudentă. Nu era însă nici pe departe cazul lui
Titulescu”93.

Plecarea lui Titulescu din funcţia de ministru de Externe al României
a reprezentat un moment important în politica externă a acestei ţări94, dar,
lucru în jurnalul său „Am uitat să adaug că Stoiadinovici mi-a mai spus că Franţa ar da bani
lui Titulescu şi că ar fi dat 10 milioane Partidului Naţional Ţărănesc pentru alegeri. Dacă se
adevereşte, este grav şi s-ar putea considera ca un act de inimiciţie, imixtiunea unei ţări
străine în chestiuni de politică internă” (Carol II 1995, vol. 1, p. 214-215).
92 Prost 2006, p. 147.
93 Ibidem, p. 140.
94 Presa din Anglia a arătat un interes deosebit faţă de schimbarea ministrului Afacerilor
Străine din România, unele ziare considerând-o ca pe o schimbare majoră a politicii externe
române, schimbare de care Germania nu era deloc străină. „Declaraţia guvernului că această
schimbare nu implică nicio modificare a politicii externe şi laudele extravagante ale
guvernului la adresa domnului Titulescu nu pot fi decât cu greu admise. Prin înlăturarea
pilotului lor de atâţia ani prin apele tulburi ale politicii balcanice, suveranul şi domnul
Tătărescu deschid calea unor mari schimbări atât în politica României, cât şi în situaţia
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cu toate acestea, nu a însemnat o „reorientare a politicii externe româneşti,
ci doar o deplasare de accente, determinată de noua configuraţie
geostrategică de pe continent”95. A rămas orientarea generală către Franţa şi
Marea Britanie, dar din acest moment cercurile politice româneşti în frunte
cu regele Carol au început să ia în calcul din ce în ce mai mult şi varianta
reprezentată de Germania. Regele şi politicienii români ar fi preferat să ducă
în continuare o politică îndreptată în mod exclusiv către cele două mari
puteri democratice din vest, dar incapacitatea francezilor şi britanicilor de a
se împotrivi atacului german direcţionat împotriva prevederilor de la
Versailles, i-a determinat chiar şi pe cei mai înfocaţi profrancezi şi
probritanici să-şi reconsidere vederile în ceea ce priveşte politica externă96.
Această atitudine ambivalentă a fost promovată timp de aproape patru ani,
perioadă de timp în care apropierea României faţă de Germania a fost
continuă şi constantă, până când, aşa cum se ştie, la 4 iulie 1940 s-a format
primul guvern filogerman, condus de Ion Gigurtu97, pentru ca, la 23
noiembrie 1940, Ion Antonescu să semneze actul aderării României la Axă.
The Foreign Policy of Romania 1920-1940
(Part I)
(Abstract)
Throughout the inter-war period, Romanian diplomacy considered France and
Great Britain the main guarantors of peace after the First World War, the major forces that
could oppose the revisionist demands of the Soviet Union, Hungary and Bulgaria.
Furthermore, Romania supported the League of Nations in its efforts to establish collective
security seeking, at the same time, to discourage revisionism by entering into regional
alliances such as the Little Entente and the Balkan Pact.
The Polish-Romanian Alliance signed in Bucharest on 3 March 1921 represented
the first bilateral treaty Romania concluded in the inter-war period. Five years later, the
convention was renewed, this time with erga omnes applicability to all borders and included,
of course, mutual aid in the event of a German attack.
generală europeană. Cei care sunt familiarizaţi cu situaţia din Balcani vor recunoaşte uşor
mâna Germaniei naziste, care se implică în România ca şi în recenta lovitură de stat din
Grecia, dată de dictatorul filogerman Metaxas, precum şi în pregătirea pe care regele Boris
al Bulgariei o face pentru a introduce dictatura în favoarea Germaniei în ţara sa” (Daily
Telegraph, din 31 august 1936).
95 Constantiniu 2008, p. 349.
96 Bărbulescu et alii 1998, p. 447.
97 Ion Gigurtu a fost directorul societăţii Mica, cea mai mare întreprindere minieră din
România, la acea vreme. Admiraţia sa pentru Germania a rezultat din faptul că a fost
impresionat de realizările economice şi tehnice ale acestei ţări, lucru perfect explicabil dacă
se ia în calcul că el era de profesie inginer (Waldeck 2006, p. 100).
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As regards the Romanian and French treaty, it was signed only 8 years after the warend and only at the insistence of the Romanian side. Perceived to be a great diplomatic
achievement by the Romanian side, the Friendship Treaty between Romania and France
did not embody a military alliance between the two countries as the French government
had too little trust in the capability of the Romanian army to undertake a serious military
campaign. Furthermore, the French did neither grant the Romanians the much desired
guarantees for territorial integrity, nor promise that they would step in for Romania in the
event of an attack.
On 16 September 1926 a pact of friendship with Italy was concluded in Rome. The
purpose pursued by General Averescu, the signatory for the Romanian side, was that
Romania get supplementary guarantee for its borders. The Romanian-Italian Treaty of
Friendship was concluded for 5 years, but its validity was extended until 1934 with no
change in orientation in Romania's foreign policy.
Throughout the inter-war period, Basarabia represented the apple of discord in
Romania's relations with the Soviet Union along with entire issue regarding the Romanian
hoard sent to Russia during the First World War and never returned. Romanian-Russian
relations at diplomatic mission level were unilaterally ended by the Council of the People's
Commissars in 1918 and were restarted only 16 years later.
Without doubt, Romania's foreign policy in the early 1940s was marked by the
activity of Nicolae Titulescu, who led the Romanian diplomacy for 4 years (1932-1936)
regardless of what leading political parties succeeded one another during that time. He
confined a special attention to the Little Entente, the Balkan Pact of 1934 as well as to
improving Romanian-Soviet relations.
Titulescu's discharge from the office of Foreign Affairs minister took place on 29
August 1936 and was determined by both external and internal factors. The foreign policy
he pursued identified itself rather too much with the League of Nations and the collective
security concept. This type of policy was appropriate for as long as the international
organisation enjoyed some prestige and Germany was weak, but it became anachronistic in
1936 when France itself ceased being an enthusiastic advocate of this method of organising
peace. Titulescu's dismissal from the office was an important moment in the foreign policy
of the country. However, it did not mark a reorientation in the Romanian foreign policy,
but only a shift of accents determined by the new geo-strategic configuration of the
continent. The general orientation towards France and Great Britain remained, but from
that moment on, Romanian political circles and King Carol began considering ever more
seriously the German option.
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Anexa nr. 1
[indescifrabil] 1936
Referat asupra demisiunei domnului N. Titulescu
Ministrul Afacerilor Străine
Am onoarea a supune Majestăţii Voastre următoarele observaţiuni, referitoare la
demisiunea Domnului N. Titulescu, Ministrul Afacerilor Străine. Aceste observaţiuni
privesc cauzele şi consecinţele demisiunei anunţate.
Cauzele.
Dacă Domnul N. Titulescu demisionează, aceasta nu se datoreşte – astfel după cum, poate,
va declara Domnia-sa – unui conflict cu Şeful Guvernului, ci unor stări de fapt care trec
dincolo de contigenţele trecătoare.
Telegrama trimisă D-lui Titulescu drept răspuns telegramei prin care relata
conversaţiunea cu Ministrul Yvon Delbos, nu este decât reacţiunea firească a unui şef de
guvern faţă de colaboratorul său, care la o afirmare gravă, neîntemeiată şi neadmisibilă
răspunde interlocutorului său numai printr-o ameninţare de plecare. Această telegramă nu
poate fi decât, cel mult, pretextul şi nu cauza demisiunei Domnului N. Titulescu.
Cauza – eu o văd aiurea.
Eu o văd în situaţia greu de suportat pe care şi-a creat-o dincolo de hotare Domnul
Titulescu personal, prin acte, atitudini şi exagerări a căror răspundere nu o poate împărţi cu
nimeni: conflicte cu oficialitatea şi opinia publică italiană, conflicte cu oficialitatea şi opinia
publică poloneză, conflicte cu o parte din opinia publică franceză, înăsprire de raporturi
chiar cu unii din conducătorii politici ai ţărilor aliate şi prietene – toate aceste fapte au creat
Domnului Titulescu o atmosferă de împotrivire, în care acţiunea Domniei-sale nu se mai
poate desfăşura în voe şi care îi oferă uneori momente foarte penibile. Ultimul incident avut
cu presa italiană este una din isbucnirile acestei grele situaţii.
Este sigur că Domnul Titulescu îşi dă seama de această atmosferă, este sigur că
Domnia-sa e conştient că această atmosferă se răsfrânge păgubitor şi asupra ţării şi a
intereselor ei şi, de aceea, socoteşte necesară o retragere, fie ea şi numai temporară.
La această cauză de ordin extern se adaugă o alta de ordin intern.
Domnul Titulescu trebue să fie conştient că unele exagerări ale Domniei-sale – în
vorbă şi în atitudine – în chestiunea raporturilor cu URSS, i-au alienat o bună parte din
simpatiile opiniei publice româneşti, refractară unei politici care ar depăşi cadrul unor
raporturi numai externe cu vecina noastră de la Răsărit. Domnia-sa neputând reveni nici
asupra actelor săvârşite nici asupra consecinţelor lor, nu mai poate dobândi ceea ce simte că
a pierdut şi de aceea trebue să considere soluţiunea retragerei ca singura care i-ar da
posibilitatea refacerei popularităţii sale.
Acestea sunt cauzele esenţiale. Concomitent cu ele trebue să acţioneze şi prăbuşirea
unora din iluziile pe care inimosul nostru colaborator le pusese în sisteme şi practici de
politică internaţională la elaborarea cărora a colaborat cu pasiune.
În acest ciclu de fapte se găsesc originele hotărârei luate de Domnul N. Titulescu de
a demisiona din fruntea Ministerului Afacerilor Străine.
Consecinţe.
Oricât m-ar afecta separaţiunea de un om, dotat cu atâtea însuşiri de elită, eu iau în
considerare această demisiune fără îngrijorare.
Desigur, pentru desbaterile publice internaţionale, pentru soluţionarea problemelor
generale europene şi mondiale, absenţa Domnului Titulescu va fi un gol greu de împlinit.
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Pentru interesele româneşti, însă, retragerea Domniei-sale fără a atrage nicio periclitare, va
fi dimpotrivă un prilej de destindere necesară în raporturile cu unele din statele aliate sau
prietene, faţă de care incidentele provocate, voit sau nevoit de Domnia-sa ne-au creat
situaţii de încordare.
Această retragere ne va da şi posibilitatea de a proceda la o revizuire a organelor
Ministerului Afacerilor Străine şi a instrumentelor sale de propagandă care în situaţia de azi,
în multe centre, militează numai în cadrul unei acţiuni personale şi constituesc anomalii
primejdioase în acţiunea de apărare a intereselor generale ale statului şi ale guvernului.
Interpretarea ce se va da, poate, de o presă rău voitoare şi de o opinie publică lipsită
de informaţii şi potrivit căreia plecarea Domnului Titulescu înseamnă o nouă orientare în
politica externă a ţării – va fi repede infirmată de actele şi atitudinile viitoare ale guvernului,
care vor dovedi că nimic nu s-a schimbat în această politică.
Înlocuirea prin Domnul Victor Antonescu, un tradiţionalist autentic al politicei
noastre externe, va fi, pe de altă parte, în primele momente de nedumerire, o garanţie
suplimentară şi o chemare la ordine pentru toată opinia publică străină.
Din punct de vedere intern nu întrevăd vreo consecinţă alarmantă. O parte din
opinia publică, alimentată de campaniile probabile ale partidului naţional-ţărănesc, va
considera, neîndoios, această demisiune ca o catastrofă. O altă parte a opiniei publice
alimentată de campaniile partidelor de dreapta va considera ca o binefacere. Majoritatea
oamenilor de bun simţ şi-o vor explica ca o necesitate a momentului politic.
Desigur, dacă Domnul Titulescu va voi să facă din demisiunea sa o platformă de
agitare şi o armă pusă în slujba unui partid, ar putea să tulbure câmpul nostru politic intern.
Socotesc, însă, că Domnia-sa nu va săvârşi această greşeală, care i-ar periclita reîntoarcerea
la activitatea internaţională şi i-ar face imposibile raporturile sale cu celelalte partide politice.
În rezumat: ca Şef al Guvernului, făcând tot ce pot pentru a împiedica sau întârzia acest act,
nu consider însă consumarea lui ca un obstacol în calea apărării intereselor Statului în afară
şi nici în calea guvernărei noastre înăuntru.
Majestatea Voastră va hotărî, însă, cum crede de cuviinţă, luând în considerare
interesele superioare ale ţării, eu supunându-mă dinainte hotărârei Sale.
Socotesc, însă, necesar să adaug, că dacă Domnul Titulescu, drept condiţiune a
rămânerei sale în funcţiune, ar cere guvernului să săvârşească acte de represiune împotriva
curentelor naţionaliste şi anticomuniste din ţară, declar de pe acum că guvernul nu va putea
să treacă la o asemenea politică.
Aceste curente, evident, pot fi primejdii pentru viaţa Statului când ele degenerează
în stări de violenţă şi de anarhie. Guvernul va fi totdeauna vigilent ca să reprime, în cadrul
legilor, excesele acestor curente, oricare şi oricâţi ar fi autorii lor. Guvernul a făcut-o în
trecut şi o va face în viitor.
A reprima excesele unei mişcări este o atitudine; a reprima mişcarea însăşi, este o
alta. Guvernul ce prezidez va fi întotdeauna în cea dintâi şi nu poate fi niciodată în cea de-a
doua, căci structură, program şi ideologie ne împiedică să fim sugrumătorii mişcărilor, care
au la baza lor ideia monarhică, ideia naţională şi ideia de autoritate şi care constituesc, în
chip firesc, barajul cel mai puternic împotriva curentelor de dezagregare şi împotriva
propagandei comuniste.
Acestea sunt observaţiunile pe care mi le sugerează anunţarea demisiunei Domnului
N. Titulescu, Ministrul Afacerilor Străine, şi pe care am găsit util a le aduce la cunoştinţa
Majestăţii Voastre.
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Gh. Tătărescu.
ANRDANIC, fond Casa Regală. Oficiale, dosar nr. 29/1936, f. 1-5.
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INTERVENŢIA REPREZENTANTULUI SFÂNTULUI SCAUN
LA BUCUREŞTI ÎN FAVOAREA EVREILOR DIN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA 1940-1944
Constantin-Adrian SIMION*
Articolul de faţă se vrea a fi o încercare de explicare a modului în care
Sfântul Scaun a intervenit pe lângă autorităţile de la Bucureşti între 1940 şi
1944 pentru a limita, pe cât posibil, suferinţele evreilor din România. Pe
parcursul articolului am introdus şi unele informaţii cu privire la luările de
poziţie ale conducătorilor statului român în privinţa „problemei evreieşti”,
tocmai pentru a înţelege mai bine importanţa demersurilor Sfântului Scaun
şi ale nunţiului de la Bucureşti, Andrea Cassulo. După cum se va vedea şi pe
parcursul paginilor următoare, reprezentantul Sfântului Scaun la Bucureşti,
în perioada celui de al Doilea Război Mondial, a încercat diverse metode
pentru a interveni în ajutorul evreilor, acţiunile sale bazându-se atât pe
prevederi ale unor legi interne ale statului român, cât şi pe prevederi ale
unor documente internaţionale pe care România le semnase cu Vaticanul
sau cu alte state. În acest sens, demersurile lui Cassulo i-au vizat mai întâi pe
evreii catolici, iar apoi, treptat, pe toţi evreii din România.
„Problema evreiască” în România nu a apărut în timpul celui de al
Doilea Război Mondial, şi nici în perioada interbelică, ci în secolul al XIXlea, unul dintre aspectele sale fiind legat chiar de obţinerea independenţei de
stat a ţării (în 1878). Totodată, măsuri şi legi antisemite au fost adoptate de
guvernele de la Bucureşti şi până la începutul celei de-a doua conflagraţii
mondiale. Un exemplu clasic în acest sens l-a constituit momentul 21
ianuarie 1938, când guvernul Goga-Cuza decreta anularea unor drepturi
sancţionate prin tratatele de pace din 1919, astfel că un număr de peste
225000 de evrei au pierdut cetăţenia română. De asemenea, Constituţia din
1938 nu vorbea despre existenţa unor minorităţi etnice în cuprinsul
României şi accentua caracterul naţional al statului1.
La 12 martie 1939, încercând să justifice legile rasiale, guvernul român
a emis un document numit „Memoriu”, adresat statelor occidentale de care
România se simţea legată, dorind să arate dinamica emigraţiei evreieşti:
* Doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca, e-mail: simionconstantinadrian@yahoo.com.
1 Ghibu 1940, p. 757.
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„În România veche, la începutul secolului al XIX-lea, de abia se constata
prezenţa a vreo 3000 de familii evreieşti. În 1820, acest număr abia ajungea
la 4855. Din acest moment, teritoriul României devine teatrul unei adevărate
invazii. În 1859 numărul lor a atins cifra de 118922 de persoane. În 1899, el
s-a dublat din nou, atingând cifra de 269000 de persoane. În mai puţin de un
secol, prin urmare, elementul evreiesc din Vechiul Regat a sporit cu peste
2000% şi aceasta nu printr-o creştere normală a populaţiei, ci printr-un aflux
neîncetat de noi imigranţi”2.

Cât priveşte relaţiile României cu Sfântul Scaun, acestea se
intensificaseră, la nivel oficial, în primul deceniu al perioadei interbelice.
Astfel, guvernul de la Bucureşti avea încheiat un concordat încă de la
sfârşitul anilor '20. Acesta fusese semnat în 1927 la Vatican şi ratificat de
Parlamentul României în 1929. Deşi în epocă s-a considerat des că, sub
raportul politicii concordatare, România semnase cel mai puţin avantajos
dintre acordurile similare din Europa3, concordatul a fost respectat de partea
română, iar nunţiul papal acreditat la Bucureşti s-a bucurat de toate
drepturile unui diplomat, fiind recunoscut şi ca decan al corpului diplomatic
acreditat în capitala României. De altfel, putem spune că încă din secolul al
XIX-lea, poziţia papalităţii în Vechiul Regat începuse să se întărească. Astfel,
încă din aprilie 1883, prin scrisoarea apostolică intitulată Praecipuum munus,
papa Leon al XIII-lea instituise Arhiepiscopia Catolică de la Bucureşti. În
anul următor, printr-o altă scrisoare papală, Ad futuram rei memoriam, se
instituia dioceza de Iaşi4.
În ceea ce priveşte situaţia cultului mozaic, care era îmbrăţişat de
majoritatea evreilor din România înainte de al Doilea Război Mondial, încă
din 1928 Parlamentul de la Bucureşti votase o lege a cultelor, care
reglementa, printre altele, şi situaţia cultelor minoritare din România, aşa
cum era cazul celui mozaic5.
Problemele grave pentru evreii din România au început în vara anului
1940. După acceptarea de către România a ultimatumului sovietic din 26
iunie 1940, problema evreilor aflaţi pe teritoriul Basarabiei, cât şi dincolo de
Nistru, a devenit o componentă a conflictului sovieto-român. URSS îi vedea
pe evrei ca pe o masă de manevră, pe când pentru extrema dreaptă din
România, „chestiunea izraeliţilor” avea conotaţii propagandistice. Acţiunile
antisemite din perioada 1940-1944 îşi aveau unele rădăcini şi în asocierea
care era făcută atunci între evrei şi comunişti, o asociere care se baza pe
informaţii care arătau adeziunea unor evrei la comunism. Totodată, se poate
Stoenescu 1998, p. 16.
Mateiu 1929, p. 93.
4 Dumitriu-Snagov 1996, p. 9.
5 Ghibu 1940, p. 15.
2
3
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spune că măsurile luate contra evreilor din România în 1940 şi ulterior
acestui an, au fost influenţate şi de atitudinea antisemită răspândită în ţară.
Existau legionarii şi publicaţii care aveau articole antisemite (Porunca vremii,
Chemarea vremii)6, uneori declaraţii împotriva evreilor având chiar lideri ai
unei instituţii extrem de importante, aşa cum era Biserica Ortodoxă
Română. Însuşi patriarhul Miron Cristea declara în 1938:
„În timpul din urmă, atâtea lifte păgâne, mai ales evreii, caută să clatine
existenţa noastră, a neamului românesc. Noi suntem slugi în ţara noastră.
După cea mai elementară logică, o revizuire se impune, ca o datorie sfântă
ce avem de a îngriji şi de existenţa Ţării româneşti”7.

Cronologic vorbind, principalele acţiuni antisemite au început chiar
înainte de venirea la putere a lui Ion Antonescu. Astfel, putem aminti
incidentul de la Dorohoi, din iulie 1940, când, pe fondul retragerii armatei
române din Basarabia, au fost omorâţi 50 de evrei, dintre care 11 femei şi 5
copii. Astfel de acţiuni au continuat în vara anului 1940 în diverse zone din
Moldova, exemple putând fi date Lespezi şi Paşcani. Autorii omorurilor au
fost militari sau civili români, iar acţiunile autorităţilor au constat în
arestarea unora dintre vinovaţi. Deşi generalul Antonescu a condamnat
ulterior „dezordinile” din Moldova8, este cert faptul că după venirea la
putere a lui Ion Antonescu s-au consumat cele mai grave atentate la adresa
evreilor. Legislaţia antievreiască de după septembrie 1940 a fost influenţată
de mai mulţi factori: prezenţa legionarilor în guvern între septembrie 1940 şi
ianuarie 1941, mesajele antisemite larg răspândite în rândul opiniei publice,
presiunile Germaniei, dar şi propriile idei ale lui Ion Antonescu privind
eliminarea evreilor din ţară.
În condiţiile în care, în toamna lui 1940, în România se desfăşurau
acţiuni antisemite, la 22 octombrie 1940, nunţiul papal acreditat la Bucureşti,
Andrea Cassulo, a adresat ministrului de Externe legionar, prinţul Mihai
Sturdza, o notă în care, pentru început, protesta în legătură cu situaţia
elevilor evrei de religie catolică, din Banat, care erau împiedicaţi să meargă la
şcoală. La 20 noiembrie, Cassulo intervenea în favoarea copiilor evrei
catolici şi pe lângă conducătorul statului, rugându-l pe acesta „să se găsească
o soluţie care să concilieze, în modul cel mai satisfăcător, interesele naţiunii
şi drepturile Bisericii”9.
Însă acţiunile antisemite au continuat, fapt pentru care la 26
noiembrie 1940, preşedintele Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti
Ornea 1996, p. 414.
Ghibu 1940, p. 16.
8 Evreii 1993, p. XLVIII.
9 Dumitriu-Snagov 1991, p. 143.
6
7
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din România, dr. W. Filderman, adresa lui Antonescu o scrisoare în care
arăta că „în ţară se petrec fapte de o gravitate excepţională: oameni
maltrataţi, unii chiar omorâţi în împrejurări necunoscute, averi confiscate,
comercianţi deposedaţi de mărfuri în magazine, familii întregi evacuate din
locuinţe şi chiar din oraşe”10. Era un tablou de început al materializării
programului legionar de exterminare a evreilor.
La 8 ianuarie 1941, Cassulo scria la Vatican despre dificultăţile pe care
le întâmpinau, din punct de vedere educaţional, fiii evreilor convertiţi la
catolicism, pentru că respectivilor copii nu li se permitea nici frecventarea
şcolilor catolice, nici a celor evreieşti11. Referitor la această problemă nunţiul
apostolic de la Bucureşti avea să continue demersurile sale pe lângă guvernul
român, mai ales că în privinţa admiterii în şcolile de stat exista şi acel numerus
clausus, care limita prezenţa evreilor în respectivele instituţii de învăţământ.
Se pare că eforturile nu au fost în zadar, dovadă fiind faptul că în 19
februarie 1941 s-a publicat un decret-lege care permitea frecventarea şcolilor
creştine de către toţi băieţii creştini, fără nicio discriminare de ordin etnic12.
Rebeliunea legionară din ianuarie 1941 a fost un nou moment în care
s-au înfăptuit acte antisemite în ţară. În timpul şi după desfăşurarea
evenimentelor, nunţiul Andrea Cassulo a intervenit pe lângă Antonescu
pentru a protesta faţă de teroarea la care fuseseră supuşi evreii catolici. În
urma intervenţiei lui Cassulo, Antonescu a semnat un decret-lege care
îmbunătăţea situaţia evreilor botezaţi. Nunţiul avea să mulţumească personal
şefului guvernului român, iar apoi avea să transmită informaţia referitoare la
acel important succes şi cardinalului secretar de stat, Maglione13.
Demersurile nunţiului apostolic erau cu atât mai importante cu cât în
1941 aveau să fie adoptate diverse acte normative din aşa-numitul proiect de
„românizare” a vieţii economice şi culturale, Antonescu însuşi considerând
această problema a „românizării” ca un element de bază în evoluţia noului
stat pe care dorea să-l instaureze. În concepţia conducătorului statului
„românizarea” avea două aspecte: transformarea elementului românesc întrunul majoritar în viaţa economică a ţării şi „purificarea atmosferei de
elementele iudaice”, şeful guvernului de la Bucureşti fiind adeptul unei
strategii ce se baza pe o legislaţie bine gândită14. Apăreau, astfel, legea
privind interzicerea schimbării religiei (martie 1941), dar şi legea privind

Stoenescu 1998, p. 166.
Blet 2000, p. 241.
12 La Romania 2000, p. 140.
13 Dumitriu-Snagov 1991, p. 147.
14 Evreii 1993, p. XXXIII.
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evacuarea evreilor din comunele rurale şi concentrarea lor în reşedinţe de
judeţ (iunie 1941).
După ce în martie 1941, o agenţie de presă anunţa faptul că guvernul
român a interzis evreilor să îşi schimbe religia, la 15 mai 1941 nunţiul
Andrea Cassulo telegrafia la Vatican arătând faptul că guvernul de la
Bucureşti a dat asigurări privind libertatea cultului. În următoarea zi, el
primea indicaţii de la Vatican privind procedura care trebuia urmărită pentru
a-i apropia pe evrei de Biserică. Instrucţiunile subliniau că legile rasiale nu
trebuiau să fie un motiv pentru a refuza evreilor botezul, mai ales celor care
îl doreau în mod sincer. Totuşi, trebuiau să fie luate nişte măsuri preventive
pentru că unii dintre ei, în acelaşi mod în care se apropiaseră de Biserică, se
puteau şi depărta. Fiecare candidat trebuia examinat în raport cu conduita şi
trecutul său15.
La acel moment, botezarea evreilor prezenta unele dificultăţi pentru
că numărul celor care cereau botezul era în continuă creştere, mai ales după
ce se răspândise un zvon conform căruia Sfântul Scaun ar fi dat ordin ca ei
să fie botezaţi în masă, pentru a-i trece sub protecţia sa şi a-i feri, astfel, de
pericolele ce planau asupra lor. Referitor la această problemă nu doar
reprezentantul Vaticanului la Bucureşti a luat atitudine, ci şi cel al României
la Vatican, poziţiile pe care se aflau cei doi fiind, evident, contrare. Astfel, se
pare că în aprilie 1941 ministrul român la Vatican ar fi avut o discuţie chiar
cu cardinalul secretar de stat, Maglione, în care i-a arătat că numărul evreilor
convertiţi la creştinism era prea ridicat şi, în consecinţă, suspect. Guvernul
României sugera ca, cel puţin pe timpul războiului, Sfântul Părinte să
suspende „admiterile în Biserica Catolică”, dar cererea a fost respinsă în
condiţiile în care botezul putea fi o soluţie de salvare pentru cei în jur de
400000 de evrei care existau în România16.
În primăvara şi în vara anului 1941 nunţiul Andrea Cassulo a
intervenit pe lângă autorităţile române, cu toată forţa pe care i-o oferea
funcţia sa, pentru ajutorarea evreilor. Dacă cererile în favoarea evreilor
botezaţi au fost mai uşor de acceptat de către partea română, cele în
favoarea întregii comunităţi evreieşti au fost, pentru moment, fără succes. În
7 august 1941, referindu-se la abuzurile comise la adresa evreilor din
România, Cassulo informa Vaticanul că şi-a folosit întreaga influenţă în
favoarea victimelor, dar nu a avut mereu rezultatele dorite17.
Un moment extrem de important l-au constituit deportările în
Transnistria. Acestea s-au efectuat pe baza ordinelor transmise din
Blet 2000, p. 242.
Stoenescu 1998, p. 178.
17 Blet 2000, p. 243.
15
16
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dispoziţiile mareşalului, în special în anii 1941-1942, când au fost deportaţi
mai întâi evreii din sudul Bucovinei, apoi cei din Basarabia, dar şi din
interiorul ţării. De-a lungul întregii campanii din est, comandantul suprem al
armatei române a fost Ion Antonescu, fapt pentru care numeroşi autori l-au
considerat pe mareşal răspunzător pentru tot ce s-a întâmplat în timpul
celor 1421 de zile18, inclusiv pentru ceea ce s-a întâmplat evreilor.
În 1941, după începerea deportărilor în Transnistria, nunţiul Cassulo a
intervenit pe lângă ministrul de Externe român, Mihai Antonescu, arătând
că printre cei deportaţi se aflau şi cetăţeni români de origine evreiască, dar
care aparţineau, prin botez, la comunitatea catolică din România.
Reprezentantul papal cerea ca guvernul român să dea dovadă de înţelegere
faţă de evrei. Concomitent cu demersurile făcute pe lângă autorităţile
române, Cassulo a ţinut legătura cu Vaticanul de unde a primit noi
instrucţiuni în ceea ce-i privea pe evrei. Totodată, Cassulo avea să susţină
ulterior emigrarea unor evrei spre Palestina, în aceste acţiuni un sprijin
important acordându-l şi legaţiile Bulgariei şi Turciei19.
În 5 decembrie 1941 Cassulo explica superiorilor săi faptul că
guvernul român a luat măsuri împotriva evreilor aducând ca argument faptul
că ei ar fi fost simpatizanţi comunişti. Nunţiul apostolic arăta faptul că unele
familii evreieşti îi ceruseră să intervină pe lângă guvernul român pentru
ajutorarea evreilor. De altfel, treptat, avea să se instituie o colaborare între
reprezentantul papal şi liderii comunităţii evreieşti din România, cum au fost
rabinul-şef Al. Şafran sau dr. W. Filderman20.
Cu toate eforturile lui Cassulo de pe parcursul anului 1941, măsurile
autorităţilor române, îndreptate împotriva evreilor, aveau să continue şi în
anul următor, ele ajungând să fie discutate tot mai mult în guvern, un
exemplu constituindu-l problema „aruncării evreilor peste graniţă”21.
Nunţiul apostolic de la Bucureşti, fiind conştient de situaţia grea a evreilor
din Transnistria, cerea guvernului român, în februarie 1942, permisiunea de
a vizita zona transnistreană şi de a distribui acolo ajutoare şi icoane22.
Cererea a fost acceptată.
În vara anului 1942, măsurile antisemite ordonate de Eichmann l-au
motivat şi mai mult pe Gustav Richter, reprezentant al Germaniei la
Bucureşti. În urma noilor măsuri, Ladislaus Kumonwicz, superiorul
comunităţii iezuiţilor din Bucovina, lua legătura cu nunţiul Cassulo. Acesta
Scurtu, Buzatu 1999, p. 405.
Dumitriu-Snagov 1991, p. 152.
20 Blet 2000, p. 243.
21 Benjamin 2001, p. 197.
22 La Romania 2000, p. 152.
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19

514
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

din urmă i s-a adresat lui Mihai Antonescu, la 1 iunie 1942, cerându-i ca
evreii catolici din Bucovina să nu mai fie persecutaţi. În urma acestei
intervenţii, generalul Ion Antonescu, în respectul concordatului, a dispus să
nu fie trimişi evreii convertiţi la catolicism în Transnistria23. În vara anului
1942, guvernul român a trecut la măsuri de controlare a convertirii evreilor,
fapt pe care nunţiul Cassulo l-a raportat la Vatican. În acelaşi timp, el a
intervenit pe lângă autorităţile române, dar fără a obţine rezultatul dorit. În
23 septembrie 1942 cardinalul secretar de stat, Maglione, primea informaţia
referitoare la pregătiri care erau făcute în România în vederea deportării în
Transnistria a unor evrei din Transilvania. Cardinalul a transmis lui Cassulo
mesajul de a îndrepta un apel către guvernul român, ca o eventuală
executare a acelui proiect să aibă loc, măcar, într-un chip moderat24.
Revenind puţin la Antonescu, se cade să arătăm că în ceea ce privea
problema deportărilor evreilor în Transnistria, esenţa acelei probleme,
pentru mareşal, era legată de chiar prezenţa evreilor pe teritoriul românesc,
prezenţă care, în viziunea mareşalului, era de neacceptat. „Problema
evreiască” era una economică, demografică, socială, culturală şi, chiar,
politică, iar soluţionarea ei, considera, atunci, conducătorul statului român,
era una singură: eliminarea evreilor din interiorul ţării. Ion Antonescu şi-a
asumat concepţiile antisemite şi le-a afirmat ca fiind o expresie de regenerare
a poporului român, ideile sale în acest sens fiind apropiate şi de
antisemitismul anterior Primului Război Mondial, larg răspândit în Europa,
în acest sens fiind cunoscut, de exemplu, cazul organizaţiei Acţiunea
Franceză25.
De la începutul toamnei anului 1942, activitatea nunţiului Andrea
Cassulo a fost tot mai intensă. În urma radicalizării propagandei antisemite
germane, la Bucureşti, în octombrie 1942, Cassulo a încercat în luna
următoare să obţină garanţii din partea guvernului român privind drepturile
evreilor catolici, garanţii pe care guvernul de la Bucureşti, în principiu, nu lea respins. Ca urmare, la 31 decembrie 1942, cu ocazia raportului său trienal
înaintat Vaticanului, nunţiul apostolic de la Bucureşti a informat Sfântul
Scaun asupra colaborării pozitive cu guvernul român pe anumite puncte
referitoare la situaţia evreilor26. De altfel, trebuie spus că, încă de la sfârşitul
lunii octombrie 1942, guvernul român discutase problema opririi, cel puţin

Dumitriu-Snagov 1991, p. 155.
Blet 2000, p. 243.
25 Vezi şi Enache 2005, p. 455.
26 Dumitriu-Snagov 1991, p. 163.
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temporare, a deportărilor evreilor în Transnistria, nedându-se curs nici
cererilor germane în legătură cu deportările în lagărele de exterminare27.
La 14 ianuarie 1943, ca urmare a unui apel al evreilor din Elveţia
adresat nunţiului apostolic de la Berna, apel în care erau descrise condiţiile
de viaţă extrem de grele ale evreilor din România, cardinalul secretar de stat,
Maglione, îi cere nunţiului Andrea Cassulo să intervină pe lângă guvernul
român pentru a tempera acele măsuri, luate împotriva evreilor, şi care „erau
în contrast cu morala creştină”. În nota sa de răspuns, datată 14 februarie
1943, Cassulo a semnalat prezenţa în guvern a unor persoane care încercau
să se opună intenţiilor bune ale executivului în legătură cu evreii. O astfel de
persoană era ministrul cultelor, ale cărui intenţii şi acţiuni veneau în contrast
cu deciziile vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu.
Nunţiul mai transmitea că intervenise pe lângă ministru pentru a anula o
ordonanţă ale cărei efecte lezau interesele Bisericii. Reprezentantul
Vaticanului s-a mai referit şi la faptul că unii dintre conducătorii comunităţii
evreieşti din România îi mulţumiseră de mai multe ori pentru sprijinul pe
care Sfântul Scaun îl acorda evreilor. Totodată, scrisoarea mai conţinea şi
informaţii despre demersurile făcute de unii evrei din România în favoarea
celor deportaţi în Transnistria, demersuri pe care, se pare, nunţiul le-ar fi
susţinut. În faţa acelor demersuri, şeful guvernului ar fi afirmat că se gândise
el singur la problema ridicată de situaţia grea a evreilor şi că nu dorea să
devină un persecutor, dar era de datoria lui ca să aibă grijă ca lucrurile „să
ajungă la finalul programat”28. Tot în februarie 1943, Andrea Cassulo a
primit din partea cardinalului secretar de stat, Maglione, înştiinţarea că
Sfântul Părinte urma să direcţioneze, pentru evreii internaţi civili, o sumă de
500 000 de lei, pentru a fi alocată sărbătorii de Paşte29.
Se poate spune că, din primăvara anului 1943, asistăm la începutul
unei colaborări între guvernul român şi nunţiatura de la Bucureşti, ambele
părţi având propriile interese. Astfel, pe de o parte, Sfântul Scaun spera ca
executivul de la Bucureşti să fie mai dinamic în privinţa protejării intereselor
celor în jur de 1 500 000 de români de confesiune catolică din nord-vestul
Transilvaniei, aflaţi atunci în graniţele Ungariei, mai ales că Vaticanul avea
atunci în frunte un fost diplomat cu experienţă: papa Pius al XII-lea (19391958), care fusese nunţiu papal şi cardinal de stat30. Pe de altă parte, nunţiul
Andrea Cassulo dorea să obţină din partea autorităţilor române condiţii mai
bune pentru evrei, fie ei catolici sau nu. La începutul lunii martie 1943
Evreii 1993, p. L.
Blet 2000, p. 244.
29 Dumitriu-Snagov 1991, p. 167.
30 Vintilă 1999, p. 270.
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Cassulo trimitea cardinalului de stat, Maglione, un raport în care amintea
atât despre unele discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor române, cât şi
despre colaborarea cu liderii comunităţii evreieşti din România31.
În urma mai multor discuţii, în primăvara anului 1943, autorităţile
române i-au permis nunţiului Cassulo să viziteze zonele de internare ale
evreilor din Transnistria. Nunţiul a vizitat Odessa, apoi a mers la Chişinău,
care, în trecut fusese un oraş cu mulţi evrei, dar care, la momentul vizitării
sale de către reprezentantul Vaticanului, era un oraş aproape complet
românesc, în care casele evreieşti fuseseră de mult distruse. Vizita a
continuat pe traseul Chişinău-Cernăuţi-Moghilev, în această parte a
călătoriei fiind vizitate şi câmpurile de concentrare cu prizonieri de război şi
zone de internare pentru evrei. Cassulo avea să se întoarcă la Bucureşti în
mai 194332. În 18 mai 1943, nunţiul îi scria ministrului de Externe român
arătându-i unele aspecte negative observate în călătoria sa în Transnistria.
Reprezentantul papal atrăgea atenţia asupra unor chestiuni sensibile, în
primul rând asupra celor privind copiii evrei. În rândul celor deportaţi în
Transnistria existau în jur de 8000 de copii orfani, dintre care 5000 îşi
pierduseră ambii părinţi. Nunţiul cerea ca acei copii să fie readuşi în
România, de unde să emigreze în Palestina. Între timp, ar fi putut fi
încredinţaţi unor familii evreieşti. Cererile lui Cassulo prezentau similitudini
cu prevederile unui plan propus de preşedintele Federaţiei Uniunilor de
Comunităţi Evreieşti din România, dr. W. Filderman. Cassulo a prezentat
propunerile respective şi comisarului general român pentru problema
evreiască, Radu Leca, din partea căruia a primit promisiunea că un număr
important de copii evrei orfani urmau să fie trimişi în Palestina. Proiectul a
fost, însă, mai greu de pus în aplicare, din moment ce se cunoaşte, de
exemplu, că la începutul lunii septembrie 1943 nu fusese încă realizat un
plan foarte clar privind transferul copiilor din Transnistria33.
În pofida tuturor acelor greutăţi, nunţiul apostolic de la Bucureşti a
continuat să facă demersuri importante în favoarea evreilor din România,
mai ales a celor botezaţi în rit catolic, bazându-se în acest sens şi pe
prevederile Concordatului din 1929, care îi oferea o bază legală pentru a
interveni. În acea perioadă, el nu a încetat să colaboreze cu liderii
comunităţii evreieşti din România şi cu guvernul român, iar aceste
colaborări, în final, aveau să aducă şi unele rezultate notabile. Astfel, în mai

Dumitriu-Snagov 1991, p. 168.
Blet 2000, p. 244.
33 Ibidem, p. 245.
31
32

517
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

1943 Cassulo a trimis o circulară tuturor episcopilor cu asigurarea dată de
guvernul român pentru dreptul la şcolarizare al copiilor evrei botezaţi34.
Trebuie spus că, începând cu 1943, când a devenit tot mai clar că
Germania putea să piardă războiul, autorităţile române au început să fie tot
mai deschise în privinţa revendicărilor ce-i priveau pe evrei. Însuşi Mareşalul
Antonescu avea să se opună cererilor germane privind aplicarea „soluţiei
finale” pentru evreii din România, el sperând că va putea utiliza această
chestiune ca pe un capital politic pentru tratativele cu Aliaţii35.
Din septembrie 1943, nunţiul Andrea Cassulo a fost tot mai activ în
problema transferării evreilor din Transnistria. Pe măsură ce soarta
războiului din est se schimba, preocupările reprezentantului papal pentru
zona de dincolo de Nistru au fost tot mai intense. Exista în rândul liderilor
comunităţii evreieşti temerea că armata română, după ce se va retrage, îi va
lăsa pe evrei în mâinile trupelor germane prezente în zonă. Obiectivul celor
interesaţi de soarta evreilor din Transnistria era ca ei să fie readuşi în
România sau, dacă nu, cel puţin să fie mutaţi în partea de vest a
Transnistriei, o zonă considerată mai sigură. Totodată, se urmărea să se
ajungă la un acord cu guvernul român privind emigrarea copiilor evrei
orfani, în Palestina. Cel puţin în privinţa ultimei cerinţe, guvernul român nu
părea să aibă obiecţii. Pentru a se ajunge la punerea în practică a acestui
dublu scop, rabinul-şef din România, Alexandru Şafran, a cerut sprijinul
nunţiului apostolic de la Bucureşti36.
În 22 ianuarie 1944 rabinul-şef prezenta nunţiaturii de la Bucureşti un
memoriu, cerându-se ca circa 4000 de copii evrei orfani să fie readuşi în
România şi, totodată, să se intervină pe lângă guvernul român pentru ca
limita de vârstă a copiilor care urmau să beneficieze de acel transfer să fie
ridicată de la 12 la 16 ani. După patru zile, nunţiul Cassulo a intervenit pe
lângă ministrul de Externe român, arătând care erau cererile evreieşti, iar la 2
februarie 1944 a avut o nouă intervenţie în favoarea evreilor români, care
fuseseră transferaţi dincolo de Bug, într-o zonă aflată sub control german37.
În 28 februarie 1944, o telegramă a monseniorului Roncalli, delegat
apostolic la Istanbul, ajungea la Secretariatul de Stat de la Vatican. El
transmitea mulţumirile rabinului-şef din Ierusalim, Isaac Herzog, pentru
intervenţiile Sfântului Scaun în favoarea evreilor din Transilvania. În 2
martie mesajul a fost transmis şi lui Andrea Cassulo, la Bucureşti. Nunţiul
mai primea şi instrucţiuni pentru a face toate demersurile posibile pentru
Dumitriu-Snagov 1991, p. 169.
Ornea 1996, p. 391.
36 Blet 2000, p. 246.
37 Ibidem, p. 247.
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îmbunătăţirea situaţiei evreilor din Transnistria, vizându-se transferarea lor
în România38. În 16 martie Cassulo răspundea că avea informaţii conform
cărora administraţia civilă din Transnistria era retrasă, iar mare parte dintre
evrei fuseseră evacuaţi în dreapta Nistrului, în Basarabia, o zonă considerată
mai sigură. Nunţiul se arăta destul de optimist şi asigura că avea să
urmărească evoluţia situaţiei39.
Reprezentantul Vaticanului la Bucureşti s-a implicat ulterior şi în
acţiunile care au vizat emigrarea evreilor în Palestina. În prima parte a anului
1944, mai multe organizaţii internaţionale au sprijinit asemenea demersuri.
Astfel, organizaţia War Refugee Board a ajutat la emigrarea unei părţi a evreilor
din România, unii dintre ei fiind din cei care fuseseră în Transnistria.
Respectivii emigranţi au fost duşi la Constanţa, de unde au fost preluaţi de
un vapor turcesc, Tari, care i-a transportat până la Istanbul, de unde evreii
urmau să plece spre Palestina. Acţiunea a continuat, lui Tari alăturându-i-se
şi alte nave, în condiţiile în care Sfântul Scaun intervenise pe lângă autorităţi
ca vasele să beneficieze de permise de liberă trecere. În 11 iunie 1944,
Andrea Cassulo raporta la Vatican că 750 de emigranţi evrei români, dintre
care 250 proveneau din Transnistria, ajunseseră la Istanbul cu câteva zile
înainte40. Acţiunile de ajutorare a evreilor din Transnistria au continuat,
multe dintre ele făcându-se cu acordul, şi chiar cu implicarea, autorităţilor
române. Rezultatul acelor acţiuni a fost salvarea a aproximativ 65000 de
evrei din cei peste 200000 care fuseseră deportaţi41. De asemenea, având şi
exemplul papei, care a permis unor mănăstiri din Italia să primească sub
protecţia lor anumiţi evrei, în paralel cu acţiunile oficiale, nunţiul Andrea
Cassulo a cerut bisericilor catolice din România să acorde, pe cât posibil,
asistenţă evreilor care le solicitau sprijinul42.
Deşi nord-vestul Transilvaniei nu a făcut parte din România între
august 1940 şi martie 1945, nunţiul Andrea Cassulo s-a interesat şi de soarta
evreilor din zona respectivă, mai ales că mulţi dintre ei aveau rude în
România, rude care au cerut sprijinul nunţiaturii de la Bucureşti. În nordvestul Transilvaniei, intrat în 30 august 1940 în componenţa Ungariei, trăiau
în jur de 150000 de evrei. Începând cu mai 1944, această populaţie avea să
fie supusă deportărilor la Auschwitz43. Într-o scrisoare pe care Al. Şafran a
trimis-o nunţiului Cassulo în 30 iunie 1944, rabinul-şef arăta că evreii din
Ibidem.
Ibidem.
40 Ibidem, p. 248.
41 Evreii 1998, p. XVII.
42 Vintilă 1999, p. 281.
43 Dumitriu-Snagov 1991, p. 172.
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Transilvania erau expuşi la mari pericole şi grele suferinţe. În 11 şi 28 iulie,
Cassulo a trimis rapoarte la Vatican referitoare la această chestiune. Odată
cu raportul din 28 iulie, el a expediat şi o scrisoare adresată Sfântului
Părinte, semnată de şase evrei care aveau rude în Transilvania, în care cei
şase arătau că nu mai ştiau nimic despre rudele lor şi cereau sprijin pentru a
putea intra în contact cu acestea44. În 8 august 1944, Cassulo a trimis la
Vatican o scrisoare primită din partea lui Ernest Grossman, delegat al unui
grup de evrei din nord-vestul Transilvaniei. Autorul scrisorii explica faptul
că între 2000 şi 6000 de familii evreieşti din Transilvania septentrională erau
ameninţate cu deportarea, de către unguri. Grossman ruga Sfântul Scaun să
obţină din partea guvernului german permisiunea ca acele familii să fie
transferate în Palestina. În aceeaşi scrisoare, Cassulo specifica şi faptul că
respectivele familii puteau pleca din Transilvania pe Dunăre, până la punctul
de îmbarcare spre Palestina, transportul fiind aprobat de către mareşalul
Antonescu45. Demersurile nunţiaturii de la Bucureşti în favoarea evreilor din
nord-vestul Transilvaniei erau cu atât mai importante cu cât Biserica
Catolică din acea zonă avusese de suferit din partea autorităţilor hortiste46.
Actul de la 23 august 1944 l-a găsit pe Cassulo evacuat din Bucureşti
la Timişu de Sus. După ce România s-a alăturat Aliaţilor, Cassulo a
continuat să aibă demersuri în favoarea evreilor români, fiind vorba în
special de cei din nord-vestul Transilvaniei, deportaţi de maghiari. Soarta
acelor oameni continua să fie incertă. Într-o notă din 11 decembrie 1944,
familiile lor din România cereau, din nou, sprijinul papei. În acea notă se
arăta că aproximativ 150000 de evrei fuseseră deportaţi din Transilvania, iar
despre soarta lor nu se ştia mare lucru. Se mai specifica şi faptul că nici
organizaţiile evreieşti, nici guvernele aliate nu reuşiseră să intre în contact cu
ei. Sfântul Scaun era rugat să intervină pe lângă guvernul german pentru ca
să se poată face distribuirea către cei deportaţi a unor pachete cu
medicamente şi îmbrăcăminte47. La 13 decembrie Cassulo a trimis o
scrisoare la Vatican, monseniorului Tardini, secretarul congregaţiei pentru
afaceri externe, în care îi solicita sprijin pentru ajutorarea evreilor din nordvestul Transilvaniei, deportaţi în timpul regimului hortist. În scrisoare,
nunţiul rezuma informaţiile pe care le avea despre evreii din Transilvania
septentrională în modul următor:
„În Transilvania de Nord, unde de mult timp erau familii evreieşti
numeroase, şi, în general, bogate, germanii împreună cu ungurii au luat
Blet 2000, p. 248.
Dumitriu-Snagov 1991, p. 172.
46 La Romania 2000, p. 16.
47 Blet 2000, p. 250.
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măsuri antievreieşti atât de grave încât, în scurt timp, toate familiile evreieşti
au trebuit să îşi părăsească averile şi ţara pentru a fi transferaţi în Silezia, apoi
în Germania. Modul cum au fost tratate acele familii îl cunoaşte toată lumea.
Nu mai are rost să vorbesc despre acest lucru. Bătrânii şi copii au murit pe
drum sau în câmpurile de concentrare; cei rămaşi sunt lipsiţi de toate cele
necesare traiului şi suferă foarte mult”48.

A doua zi, într-o scrisoare adresată tot monseniorului Tardini, Cassulo
explica situaţia evreilor din România după 23 august 1944. Astfel, el arăta că
noul guvern declarase că avea să abroge toate măsurile ce fuseseră luate
împotriva evreilor până atunci49.
În încheiere, se cuvine să precizăm faptul că activitatea nunţiaturii de
la Bucureşti în favoarea evreilor s-a înscris în linia generală urmată de
reprezentanţii Sfântului Scaun din această parte a Europei în timpul celui de
al Doilea Război Mondial. Demersurile lui Andrea Cassulo nu au diferit cu
mult de cele ale nunţiului Rotta de la Budapesta, sau ale abatelui Marcone
(delegatul Sfântului Scaun în Croaţia), ori ale însărcinatului cu afaceri al
Vaticanului la Bratislava, Giuseppe Burzio. Fapt este că reprezentantul
Sfântului Scaun la Bucureşti în perioada celui de al Doilea Război Mondial a
încercat diverse modalităţi prin care să intervină în sprijinul evreilor, iar
acţiunile lui Cassulo i-au vizat treptat, pe toţi evreii din România, uneori
reuşind, alteori nu.
The Intervention of the Holy See Representative in Bucharest in
Favour of the Jews in Romania during 1940-1944
(Abstract)
The so-called Jewish question in Romania was and continues to be a highly
approached topic in post-December 1989 Romanian historiography and the research
themes are as diverse as they are interesting. This article seeks to explain the ways in which
the Holy See made representations to the authorities in Bucharest in 1940-1944 to limit,
inasmuch as possible, the ordeal of the Jews in Romania. The article also brings
information regarding the stand Romania's leading authorities took on the Jewish question
for the very purpose of providing a better understanding of the importance of the
measures the Holy See and Andrea Cassulo, the nuncio in Bucharest at that time, took. The
actions of the Nunciature in Bucharest were somewhat facilitated by the fact that during
the Second World War official relations between Romania and the Holy See already had a
relatively long history and were officially intensified in the first decade of the inter-war
period. At the end of the 1920s, the government in Bucharest entered into a concordat
signed at Vatican in 1927 and ratified by the Romanian parliament in 1929. Although at the
time, general belief was that Romania had signed the less fortunate of the similar
48
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agreements in Europe, the concordat was kept by the Romanian side. The Papal nuncio
enjoyed full rights, like any other diplomat, and was recognised as head of Vatican's
diplomatic mission to Bucharest. As we tried to show in this article, the Holy See
representative to Bucharest during the Second World War strived to come to the Jews' aid
through various methods. Cornerstones of his actions were provisions of some Romanian
internal laws as well as stipulations of certain international documents signed with the
Vatican or other states. The activity of the Apostolic Nunciature in Bucharest for the Jews'
benefit was in line with the that of the other Holy See delegates to this part of Europe
during the same period of time. The undertakings of Andrea Cassulo were quite similar to
those of Rotta, the nuncio in Budapesta, or of the abbot Marcone (delegate of the Holy See
to Croatia) or of Giuseppe Burzio, the Vatican's charge d'affairs to Bratislava. Fact is that
the Holy See representative to Bucharest during the Second World War sought to help the
Jews by various methods and, although his efforts were not always crowned by success, his
actions eventually had a direct bearing on all Jews in Romania.
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AGENTS OF ATROCITY: THE RELATIONSHIP BETWEEN
WAR, ETHNIC KILLING, AND GENOCIDE IN THE
TWENTIETH CENTURY
Scott Nicholas ROMANIUK*
Introduction
During the course of the 20th century, nearly 170 million men, women, and
children were exterminated in genocides around the world as compared to
an estimated 38 million killed in all domestic and foreign wars and conflicts
combined.1 Nobody can precisely say how many peoples of all types have
been killed or died as a result of bloody wars and conflict. Taking into
consideration the previous 100 years alone, the practice of genocide,
intentional and systematized processes of mass slaughter of innocent
peoples in times of war and in times of peace, might seem inevitable.
Genocide is not an unavoidable event. Oftentimes, it is seen as an act
that chooses its victims based on opportunity and not out of biological
imperative. Atrocities committed are seldom seen as products that can be
justified through logical pretexts, or that can be considered beyond the
boundaries of moralists’ conceptions of a brutal and systematic nature. As
the act stands in violation of all moral principles, it might seem justifiable by
social systems and the environments in which violent offenders were raised
and educated. In many cases, it seems as though the act of killing has been a
manifestation of ancient hatred, and events that posed no direct, if any,
benefit to the war or wars in which they were themselves waged. A week
after Hitler’s armies crossed the borders into Soviet Russia, Reinhard
Heydrich (SS-Obergruppenführer or General), gave the order to his men to:
… place no obstacles in the way of autonomous cleaning efforts
(Selbstreinigungsbestregungen) by anti-communist or anti-Jewish circles in the
newly occupied territories. On the contrary they are to be intensified if
necessary and directed into the right channels, to be sure, without leaving
traces so that later these ‘self-protection circles’ [in inverted commas in the

* Master’s of Research (MRes), University of Aberdeen (UK), e-mail: scott.n.romaniuk@gmail.com.
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original ‘Selbstschutzkreise’] cannot claim that they acted on orders or were
given political assurances.2

Genocide and ethnic massacre of various sorts have been no less prevalent
in contemporary conflicts than they have in centuries previous; they are
likely to remain a permanent feature of a great number of wars in the near
and distant future. The term genocide is understood in this article as the
systematic destruction, in whole or in part, of a particular group within any
society. The first thing that can come to the surface when encountering the
term is the idea of killing. The kind of killing that might escape rational
explanation remains beyond the realms of logical discourse. Genocide is an
activity that occurs both within and beyond the context of the modern
battlefield. However, it is the emotional vantage point from which the act of
killing is launched that is of particular interest in modern studies. In the
Balkans, Croatians killed Serbs because they hated them. In Poland,
Germans killed Poles because they had no use for them, and murdered Jews
because they cared nothing for them. In a number of documented cases, we
find that German soldiers were so complacent and apathetic toward their
prescribed tasks that they even stuck conversations with those Jews who
were of German decent, only to blithely slaughter them sooner or later as if
were a simple case of flicking a light switch. As Steiner remarks:
[T]the language and tone of the Wannsee Protocol remind[s] us that the
uniqueness of Nazi genocide arises from its coldness, its lack of frenzy, its
detached, correct, bureaucratic efficiency, its record-keeping and file
reference, its memoranda and liaison officers, its timetables and gas
canisters, its lists of men, women and children ‘deloused’, ‘resettled’,
‘specially handled’, ‘sent east’, as problems ‘solved’, ‘settled’, and ‘clarified’,
as actions ‘to cleanse’, ‘purify’, and ‘disinfect’.3

In every case, genocide is associated invariably with death, comprehensive
and massive of scale, and uncompromising in victim selection.
Such perceptions, however, are both general and simplistic.
Perceptions of the violent events that shaped the twentieth century usually
reflect intuitive understandings of broader realities that relate to ongoing
campaigns of genocide and mass murder. The reality of the twentieth
century’s destructive character should not be ignored, and as scholars
continue in their efforts to make sense of it, many automatically explain it
by reference to war – as if to suggest that genocidal devastation can only
surface in such times. On the other end of the analytical spectrum, we find
arguments that hold genocide inextricably riven from war.
2
3

Steinberg 1994, p. 175.
Ibidem, p. 190.
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Although genocidal campaigns have been perpetrated against a very
broad range of members of society over the previous hundred years, the
discussion in this article is limited to select cases of genocide and the impact
of genocidal warfare, and ethnic cleansing. This focus enables an analytical
scope necessary for an understanding of the relationship between such acts.
In this analysis, the concepts of ethnic cleansing, genocide, and nationalism
in the experience of the Second World War in Eastern Europe as well the
Balkans allows for the establishment of a framework that can be used for
judging whether or not the actions of a state against a people may be
deemed genocide. Understanding the cornerstone of genocidal campaigns
and their devastating effects on societal facets aids in the creation of a
genocide prevention model (on a regional level) that is presented in the final
section of this article.
From War to Genocidal Warfare
The targeting of civilians in times of war was not a new concept in
European conflict and warfare. However, the sheer totality and butchery
experienced during the First World War came as a shock to every state
engaged at one point or another during the four years of conflict that
enveloped much of the continent. The mechanization of war meant that
killing of noncombatants could be accomplished on a large scale, quickly,
and efficiently. This concept has never been more evident than during the
Nazi’s escalation of their murderous campaign against the Jews – the ‘Final
Solution’. After June 1941, the Germans put to use a vast number of killing
styles to increase their victims’ numbers. The Einzatsgruppen (mobile killing
units) shot Jews en masse, while the Nazis experimented with hermetically
sealed trucks with engine exhaust diverted into the interior compartment
where Jews were kept. The process then included the deportation of
selected people to concentration camps where they could be gassed in
greater numbers. The number of camps continued to grow, eventually
including such infamous camps as Chelmo, Belzec, Sobibor, Treblinka, and
Auschwitz.4 In the aftermath of the wholesale destruction and devastation
that followed the various powers’ formal declarations of war, optimism
regarding the use of warfare to solve international disputes and historical
enmity lost a great deal of adherents. Few understood how Europe of 1918
Many other concentration camps that were not initially designed to kill select peoples by
gassing were eventually equipped with gas chambers too. These included, for example,
Stutthof, Mauthausen, Sachsenhausen, and Ravensbrueck. The gas chambers found at
these sites were relatively small as compared to those in the aforesaid camps, and were
primary used to kill those deemed “unfit” to continue their duties as inmates.

4
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could possibly survive another conflict such as the First World War. As a
result, the shift transpired in the understanding of how states should
conduct war. No longer was there an understanding of a state waging war
against another state; instead, identifiable groups of people were seen as
possible enemies. As Bartrop posits:
Now that people knew they could achieve million of death in war, it was
much easier to imagine doing the same thing in a time of peace, where a
perceived enemy would not be armed. Important in this respect was the
realization that people now knew that millions could be killed deliberately.
Between 1914 and 1918, such deaths could be explained by the war; but
some began to wonder whether a time would come when equally large
numbers, now targeted by the state as internal enemies, could be killed
without a war.5

The onslaught of, and seemingly indiscriminate slaughter by the Nazis,
during Europe’s second major conflict of the 20th century, had given rise to
Prime Minister Winston Churchill claiming, “we are in the presence of a
crime without a name.”6 Churchill delivered a live broadcast from London
about the violence afflicting Europe on August 24, 1941 - two months after
Nazi Germany invaded the Soviet Union on June 22. The dramatic
barbarity that was taking place was difficult to label; the crimes being
committed had many original characteristics that rendered them unique.
When the Second World War erupted in Europe in the late summer
of 1939, the term “genocide” had not yet been coined, nor was the use of
the term “Holocaust” associated with the sweeping and systematic murder
of millions of innocent people deemed undesirable by the racial architects
of the German Reich. Polish-Jewish legal scholar Raphaël Lemkin heard
Churchill’s speech in the United States. He arrived from Europe only five
months previously, in April 1941.7 The “crime without a name” to which
Churchill was referring earned a name after Lemkin wrote Axis Rule in
Occupied Europe.8 In the book’s preface, dated November 15, 1943, Lemkin
introduced this new term as the offence of exterminating discriminate
groups of human beings. While Churchill referred to it as a “crime without
a name,” Lemkin simply called it “genocide.” He dedicated a chapter of his
book to the concept of genocide, which is described as a word that derived
from the Greek word genos (race or tribe), and the Latin cide (killing).9 In its
Bartrop 2002, p. 522.
Lemkin 1944, p. 227.
7 Chalk, Jonassohn 1990, p. 9.
8 Lemkin 1944, p. 93.
9 Kuper 1982, p. 3.
5
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modern application in civilized society, the doctrine means that war is
conducted against states and armed forces and not against populations.”10
Lemkin contends, however, that the distinction between warfare and
genocide is only as great as is the distinction between combatants and
civilians.
Although it is clear that the origins of the idea of genocide exist
within the context of war, Lemkin established the theory that genocide is
not a war crime and that the inherent “evilness” of a crime like genocide
should not be confused with the unethical conduct of war. Under Lemkin’s
definition, genocide was the “coordinated and planned annihilation of a
national, religious, or racial group by a variety of actions aimed at the
foundations essential to the survival of the group.”11 It implies the existence
of total and systematized extermination, to be put into effect against
individuals chosen as victims “purely, simply and exclusively because they
are members of the target group.”12
Lemkin was preoccupied with establishing the concept of genocide as
a general crime, subsuming many acts that constituted particular crimes Jus
ad bellum and Jus in bello. His approach was very different from that of many
legal contemporary authorities that regarded genocide as a particular crime
alongside war crimes and crimes against humanity. Lemkin structured his
case in terms of inadequacies in the laws of war, particularly with respect to
the ideas of occupation:
We should not overlook the fact that genocide is a problem not only of war
but also of peace … An international multilateral treaty should provide for
the introduction, not only in the constitution but also in the criminal code
of each country, of provisions protecting minority groups from oppression
because of their nationhood, religion, or race.13

Lemkin argued that genocide clearly represented something that should not
be referred to as “normal” warfare; rather, it is a criminal enterprise that
went beyond the conventional understanding and framework of war. He
said that, “Genocide is not war! It is more dangerous than war!”14 Levene
responded to Lemkin’s arguments about genocide claiming that, “the whole
thrust of Lemkin’s conceptualization … suggests a phenomenon which

Shaw 2007a, p. 463.
Chalk, Jonassohn 1990, p. 8.
12 Destexhe 1995, p. 8.
13 Lemkin 1944, p. 93.
14 Power 2003, p. 51.
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does not simply take place within a war context but is itself a form of
warfare.”15
Lemkin’s work became influential, and eventually reached the United
Nations (UN). Aware that throughout history, genocide stood as the root of
immense suffering and loss in human life, the UN recognized that in order
to free the world from such a crime, international cooperation was critical
to the achievement of this end. In 1948, a convention was negotiated that
addresses the issues of genocide.16 This was a welcome and worthy
gathering that took place amid the terror inflicted on Europe by the Nazis.
It is important to note two characteristics of Lemkin’s definition of
genocide. First, genocide not only retains a current of racist motivation, it is
intended to completely exterminate the target group. Second, genocide
cannot be launched without the participation or the complicity of the
highest authorities of the state, and the ordinary soldiers complicit in the
killing campaigns. Hitler’s racial policy was firmly entrenched in his
application of the military forces of the Nazi state. Not only did Hitler
intend to completely destroy Polish society, and eventually that of the
Soviet Union, he had the support of nearly every level of the state as well as
the military forces that backed it.
Debating Genocide
The original UN Resolution (no. 96-1), which declared genocide an
international crime, was approved unanimously by the General Assembly on
December 11, 1946, and was adopted on December 9, 1948.17 Over fifty
years later, it is the only internationally recognized definition of genocide;
although there is no single or universally accepted definition. The following
articles illustrate some of the core parts of the definition established by the
Convention:
Article II: In the present Convention, genocide means any of the
following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a
national, ethnical, racial or religious group, as such:
(1) The mental element, meaning the “intent to destroy, in
whole or in part, a national, ethnical, racial or religious
group, as such,” and

Levene 2005, p. 51.
International Action 1982, p. 2.
17 Ibidem, p. 3.
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(2) The physical element which includes five acts described in
sections a, b, c, d and e. A crime must include both elements to
be called “genocide.”
(3) (a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members
of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life
calculated to bring about its physical destruction in whole or
in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births
within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to
another group.18
Article III: The following acts shall be punishable:
(a)

Genocide;
Conspiracy to commit genocide;
Direct and public incitement to commit genocide;
Attempt to commit genocide;
Complicity in genocide.19

This resolution defines genocide as a “denial of the right of existence of
entire human groups as homicide is the denial of the right to live of
individual human beings.”20 Just as the First World War – a war largely
defined by nationalism and nationalist motivations – altered the collective
understanding of targeting of civilians during warfare, the Second World
War – a series of conflict fuelled by violent ideological convictions – altered
what was considered necessary for genocide to take place. Genocide, the
resolution recognized, could occur not only as the means to destroy an
enemy’s ability and will to resist destruction, it could also occur as an end in
and of itself, such as in Darfur, Rwanda, and Bosnia.
The UN definition of genocide provides a foundation for a general
understanding of the nature of this activity even though it is not entirely
precise. On one hand, the UN definition of genocide goes too far and
overreaches in its definition to include cases that may not properly be
referred to as genocide. On the other hand, the argument can be made that
Dunoff et alii 2006.
International Action 1982, p. 2.
20 Ibidem.
18
19
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the UN definition does not reach far enough. This is an important
discussion, however, in the context of this article a focus is maintained on
the extreme end of this act: intending to destroy, in whole or in part, a
national, ethnical, or racial group by killing the members of the group. Poles
and Jews relate to many of the definitions that are presented in the
following pages regarding genocide and the eradication of a targeted group
or group.
Hitler sought nothing less than the direct and comprehensive
elimination of the entire Jewish collective, which was otherwise considered
harmless but defined by the perpetrator as inherently dangerous to the Nazi
Party, state, and its people. The Poles, on the other hand, represent a
collective that the Nazis sought to destroy substantial numbers of in both
direct and indirect fashions. In both cases, one observes illogical but
purposeful actions rooted in hatred that seek to destroy an obstacle, the
removal of which is critical for the achievement of an ideological and
political end. Thus, genocide and genocidal actions against the Poles and the
Jews share a number of characteristics, yet several distinctions remain.
Given the ambiguity of the Convention’s definition of genocide, it should
be incumbent upon all member of the analytic community to recognize and
understand alternative definitions of this crime.
Social scientists have posed opposing definitions of genocide from
each other and from the definition written as international law. The varying
points of view are a direct result of the divergence between generic
concepts and legal definition, dissimilarities in purpose of the definer, and
due to the political process involved in drafting an international
convention.21 The following are select definitions presented by social
scientists with expertise on the topic of genocide and are provided by the
Institute for the Study of Genocide:
Frank Chalk and Kurt Jonassohn:
Genocide is a form of one-sided mass killing in which a state or other
authority intends to destroy a group, as that group and membership in it are
defined by the perpetrator.

Israel W. Charny:
Genocide in the generic sense is the mass killing of substantial numbers of
human beings, when not in the course of military forces of an avowed
enemy, under conditions of the essential defenselessness and helplessness of
the victims.

Helen Fein:
21

http://ww.isg-ags.org/definitions/def_genocide.html.
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Genocide is sustained purposeful action by a perpetrator to physically
destroy a collectivity directly or indirectly, through interdiction of the
biological and social reproduction of group members, sustained regardless
of the surrender or lack of threat offered by the victim.

Barbara Harff and Ted R. Gurr:
By our definition, genocides and politicides are the promotion and execution
of policies by a state or its agents which result in the deaths of a substantial
portion of a group. The difference between genocides and politicides is in the
characteristics by which members of the groups are identified by the state.
In genocides the victimized groups are defined primarily in terms of heir
communal characteristics, i.e., ethnicity, religion or nationality. In politicides
the victim groups are defined primarily in terms of their hierarchical
position or political opposition to the régime and dominant groups.

Steven T. Katz:
The concept of genocide applies only when there is an actualized intent,
however successfully carried out to physically destroy and entire group (as
such a group is defined by the perpetrators).

In addition to the aforementioned citations on genocide, experts in the field
of genocide studies offer conflicting but unique perspectives on this crime.
Accordingly, Shaw states, “killing plays a central part in war, but the logic of
war in general does not dictate killing all of the enemy’s troops: rather
killing is a means along with others, directed to the aim of destroying
power.”22 Shaw defines genocide as a “violent social conflict or war,
between armed power organizations that aim to destroy civilian social
groups and those groups and other actors who resist this destruction.”23 He
explains:
Genocidal action is action in which armed power organizations treat civilian
social groups as enemies and aim to destroy their real or putative social
power, by means of killing, violence and coercion against individuals whom
they regard as members of the groups.24

This definition differs from that of Horowitz, who argues that,
“genocide involves the systematic destruction of innocent people by a state
or a bureaucratic apparatus.”25 Horowitz also states that, “genocide means
the physical dismemberment of and liquidation of people on large scales.”26
Simply put, Baker states that genocide is “[t]he deliberate and systematic
destruction of a racial, political, or cultural group,” and adding that ethnic
Ibidem.
Shaw 2007b, p. 154.
24 Ibidem.
25 Jones 2006, p. 18.
26 Ibidem.
22
23
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cleansing is “[t]he elimination of an unwanted group from a society, as by
genocide or forced migration.”27 It may be clear from the definitions that
ethnic cleansing is seen in this case as something broader than genocide; but
it serves the purpose of avoiding the restrictive application of the term that
might not be useful in multiple cases of killing.
When looking at the Nazi invasion of Poland genocide may be
understood in terms of a political tool in which a person or group of people
intend to remove, in whole or in part, a targeted group or set of groups that
are seen as an obstacle to a political or ideological aim. Removal of the
target groups or groups may involve complete or partial physical destruction
directly or indirectly. In this case, a conscious choice by others is made to
become involved either directly or indirectly in genocidal acts. With the
elimination of the targeted group or groups being built on irrational hatred,
the removal of the obstacle is sought in order to achieve the ultimate aim or
aims.
Horowitz’s definition appears to neglect the individual victim in
genocidal situations. More importantly, it considers the victim as innocent.
His definition, when applied to the German campaign in Poland raises the
question of whether Germany’s actions were committed initially against
large populations or only select members of Polish society. More
importantly, it compels one to consider whether Germans viewed Poles as
innocent or guilty of crimes against the German state and its people.
Bering and Shackelford discussed the development of the perpetrator
as it pertains to genocide in war.28 Sternberg posits that perpetrators use
“just-world thinking,” which means that they “explain and interpret their
violence toward others as a response to the actions, intentions, or character
of their victims.”29 Sternberg further explains that as their aggressive actions
continue, they are likely to increasingly devalue their victims. The
perpetrator may also engage in a moral execution, whereby the moral
standards and values that they believe apply to everyone else are no longer
seen as applying in behavior toward their victim.”30 Societies can become
altered as a whole in such ways that increasingly encourage hateful and
harmful acts.
Victim innocence is not necessarily the main difference with respect
to German violence in Poland. German soldiers’ perceptions of Poles as
perpetrators would not have depicted them as innocent; rather, they were
http://www.munfw.org/archive/50th/4th1.htm.
Bering, Shackelford 2004.
29 Sternberg 2003, p. 318.
30 Bering, Shackelford 2004, p. 239.
27
28
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seen as enemies of National Socialist Germany and the German people.
Depending on how these concepts are applied, German behavior in Poland
may be considered genocidal in some instances but not necessarily in the
same instances under a different definition. A main difference would be in
terms of physical genocide. Was it the intention of the Nazis to destroy all
Poles? Poles were not subjected to complete and total physical annihilation
as a racial group. Whereas the Jews did not figure in the Nazis’ New Order
at all, Poles and other Slavs were to serve an economic purpose in the Nazi
empire. The Hamburg Institute for Social Research describes the role that
Poles and Slavs would fulfill in Nazi-conquered Europe:
(1) Western Poland was to be “cleansed” of Poles and Jews,
incorporated into the German Reich, and settled by ethnic Germans.
(2) The Polish élite (nobility, priests, and intellectuals) were to be
exterminated and the Poles considered “racially useful” were to be
“Germanized.”
(3) The remaining Poles were to serve the German “master race” as
uneducated slaves in Eastern Poland.
(4) The Jewish population was to be decimated.31
The Nazis sought to kill select groups of Poles and enslave the rest of the
population, and permanently erase Poland from the map. Thus, if the
destruction of all Poles was not the immediate aim of the Nazis, their
annihilation was an eventual aim in their greater plans for the
“Germanization” of Polish lands.
It is also necessary to address the difference between massacre, mass
murder, and genocide, though one may include another that promotes a
distinction that sets genocide apart as an entirely different category. There
are at least three characteristics of acts of genocide that when all three are
present, distinguish genocidal acts from massacres, and mass murders.
Genocide is distinguished by its:
(1) Magnitude and comprehensiveness.
(2) Discriminate and indiscriminate nature.
(3) Systematic and extended methods of application and
accomplishment.32
The existence of these three features in a particular set of actions marks the
act as genocide. All three elements are easily observed in Poland. First, acts
of atrocity and mass murder were such that Polish society in its entirety was
encompassed. Second, while the Nazis appeared to have discriminated
31
32
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against Jews more than Poles, neither was spared the harsh punishment as
part of the Nazis’ pacification campaign. Third, Nazi methods of
punishment and execution extended far beyond conventional means and
were conceived of in a totally systematic nature. Other forms of violence
may have elements of the various characteristics, but it is in genocide that
we observe all three fully and simultaneously.
Polish historians have described the German occupation as “a
merciless and systematic campaign of biological destruction.”33 The concept
of genocide as a means to render an entire category of individuals extinct
can be safely applied to the Jews, yet a different form of genocide may be
used when describing Nazi intentions regarding Poles. While Jews were to
be eliminated outright, Poles were to be used as slave labor until they would
eventually share the same fate as the Jews. Lukas explains that,
“extermination by execution was only one method in the Nazi arsenal;
extermination by working the Poles to death had the advantage of deriving
economic value from them before they died.”34 In this sense, the economic
property of the Poles would only be seen as a temporary value.
The Nazis sought a variety of methods by which the extermination of
every Pole could be achieved much like the complete extermination of the
Jews. Another such measure that was undertaken was the annihilation of
certain age groups, thus inhibiting the reproduction of the entire race. This
act correlates with the definition of genocide presented by Fein, who
discusses the interdiction of the biological and social reproduction of group
members. Lukas describes the interference of the biological production of
Poles as a means of extermination:
As the Academy of German Law suggested, the Poles should be removed
temporarily by the hundreds of thousands and employed for a few years in
the old Reich; thereby their native biological propagation would be
hampered.35

Harff and Gurr put forward their definition of genocide, in which a
substantial portion of a group is subjected to death and that can be applied
to the incredible reduction of populations in towns and cities across Poland.
Both authors present two distinct forms of genocide that include (1)
hegemonic genocide, and (2) xenophobic genocide. They explain the two
types of atrocities accordingly:

Gumkowski, Leszczyński 1961, p. 54.
Lukas 1992, p. 4.
35 Ibidem, p. 12.
33
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Hegemonial Genocide:
The racial, ethnic, national or religious groups are being forced to
submit to the authority of the state. This may happen when a new
state is formed or when a state expands. Examples of this type of
genocide include actions of the USSR against various ethnic groups of
the North Caucasus region between 1943 and 1957 and the campaign
of the People's Republic of China against Tibetan nationalists in 1959.
Xenophobic Genocide:
Murder campaigns are part of a state policy of national protection or
social purification where victims are defined as alien or threatening.
Examples of this kind of genocidal campaign between 1945 and 1988
include the campaigns against the Ache Indians in Paraguay (19621972), against the Ibo in Nigeria in 1966 and against Muslims in the
border region of Burma in 1978.36
Harff and Gurr’s definitions may be applied to the extermination of
substantial portions of professional groups as well. Interviews conducted
after the war share the sentiments of Poles, that the scale of Hitler’s policies
against them “inevitably meant the Polish Christians would have been
exterminated if the war had been prolonged.”37 In spite of the fact that
some historians may not lend a responsive ear to the argument, Lukas
asserts:
Had the war continued, Poles would have been ultimately obliterated either
by outright slaughter in gas chambers, as most Jews had perished, or by a
continuation of the policies the Nazis had inaugurated in occupied Poland
during the war – genocide by execution, forced labor, starvation, reduction
of biological propagation, and Germanization.38

Each separate characteristic also makes comprehensible how genocide is
not merely an act of multiple murders, but is something significantly more
and different than basic murder. When the goal is to kill an entire group it is
not a situation of just intending to murder multiple individuals; the
intention is to murder or exterminate the group itself. The perpetrators of
genocide are seeking to cause an entire category of individuals to become
extinct, but the perpetrators are not necessarily seeking the immediate
extinction of the target people. The Nazis employed a variety of measures,
Harff, Gurr 1988, p. 363.
Lukas 1992, p. 5.
38 Ibidem.
36
37
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all with the aim of eventual extermination of the Polish population, and the
destruction of Polish society. Though the Nazis actively sought the
systematic annihilation of the Jews, they did not undertake measures to
comprehensively wipeout every single Pole. However, Hitler, as well as Nazi
ideology frequently referred to the complete destruction of the Polish
nation and every Pole within it. Instead, the Nazi élite referred to the
eventual dissolution of Polish society and the use of Poles as labor until
they also disappeared.
Although the focus is on the direct form of genocide, considering the
goal of group extinction provides a way of understanding how less direct
forms could also be considered genocide. Direct forms of genocide seek the
extermination of the targeted group through the direct killing of the
individuals composing that group. Indirect forms of genocide should also
be seen as seeking the extermination of the targeted group, but may be
pursuing it through less immediate and more gradual means
In Poland, the Nazis first targeted specific members of Polish society,
including clergy, teachers, physicians, lawyers, military officers,
businessmen, landowners, and writers. In this sense, the Nazis’ policy
against Poland upon the Wehrmacht’s invasion of the country was to
initiate cultural genocide. Instead of seeking the immediate extermination of
all Poles, or physical genocide of the entire Polish population, the Nazis
undertook a systematized campaign of eliminating specific elements of
Polish society. The annihilation of select groups within Polish society made
possible the conceptualization and implementation of even further
indiscriminate and widespread extermination throughout Poland during the
long and brutal occupation campaign as well as military and occupation
campaigns elsewhere in Europe.
Recognizing Genocide and Acts of Atrocity
Although genocide and war often occur together, they do no have to be
inextricably linked. How then can one recognize the difference between a
state using force against a minority group living within the states boundaries
in order to quell nationalist or separatist desires and outright genocide?
According to Stanton, genocide is a systemic process comprised of eight
identifiable stages – and action can be taken at any stage to stop it. The
eight stages include, (1) classification, (2) symbolization, (3)
dehumanization, (4) organization, (5) polarization, (6) preparation, (7)
extermination, and (8) denial.39
39
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Stages of Genocide
Classification

This stage illustrates the taxonomy or categorization of various peoples,
distinguishing between ethnicity, race, religion, and nationality. In this
regard, states with bipolar societies display a greater probability of playing
host to instances of genocide and ethnic cleansing. “The main preventive
measure at this early stage” according to Stanton, “is to develop
universalistic institutions that transcend ethnic or racial divisions, that
actively promote tolerance and understanding, and that promote
classifications that transcend the divisions.”40
Specific institutions and organizations such as education and religion
have the ability to shape societies and impact institutional arrangements.
They also possess the capacity for providing stable frameworks for peaceful
and democratic interaction. However, in certain cases the possibility exists
for the same dividing forces to impact the institutions that would otherwise
be candidates for making pluralistic societies more cohesive. In the Soviet
Union and the former Yugoslavia, the establishment of a common national
identity and official language served as two significant factors that
maintained a peaceful chord in society for some time. In Rwanda, however,
the divisions seen within the Catholic Church represented one of the
failures to bring together a divided society.

Symbolization

Symbolization involves names and recognizable symbols to depict members
of a specific group or classification of peoples and practices within a society.
The Nazis employed a variety of symbols to classify the prisoners that were
sent to concentration camps. Such symbols as the pink triangle, red triangle,
and yellow star were instrumental in identifying homosexuals, political
prisoners, and Jews respectively. Symbols have been used in this fashion for
centuries, which in combination with channeled emotions such as hatred,
represents a significant force in the isolation and potential oppression of a
specific group or groups in society. However, the significance of
symbolization has been combated in certain instances, particularly during
the Second World War, whereby Danes choosing to wear the yellow star
even if they were not of Jewish background ultimately neutralized its
significance as a symbol employed by the Nazis. “The problem is”
according to Stanton, “that legal limitations will fail if unsupported by
40
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popular cultural enforcement. Though Hutu and Tutsi were forbidden
words in Burundi until the 1980s, code words replaced them.”41

Dehumanization

Dehumanization includes the simple process or act of denying the humanity
of a target group. This stage may be interpreted as a precondition for
successfully waging genocide against a specific group within society because
of the ability of dehumanizing to weaken the negative perceptions of
physically harming members of another group. Stanton explains that, “at
this stage, hate propaganda in print and on hate radios is used to vilify the
victim group.”42 Thus, if a select number of individuals were deemed
animalistic and regarded as sub-humans then committing violent acts
against them might be properly accepted by other members of the society
not participating in the atrocities. However, those not participating in
violence or even genocidal acts can be safely regarded as complicit in the act
as those directly involved.

Organization

Genocide is always a systematic and comprehensive process and practice. It
is a joint function in every case. In most cases, genocide is a program
organized and initiated by the state in which it takes place. In the Third
Reich, clear evidence of such organization is the creation of the SS
(Schutzstaffel, Nazi Party Defence Organization or the Führer’s “Praetorian
Guard”). Although it is typically seen as a state sanctioned or state
organized initiative, groups operating beyond the state have also been at the
center of genocidal killing programs. Terrorist networks such as Al Qaeda is
one such example as well as paramilitary organizations and militias
operating within the state represent further cases in which genocide has
been organized by entities other than official government.

Polarization

As extremist activity is seen as the impetus for societal divisions in conflict
regions, “hate groups” according to Stanton, “[are highly capable of]
broadcast[ing] polarizing propaganda” thereby augmenting any political,
social, cultural, religious, or ethnic cleavages that previously existed within a
state or community.43 This process is easier to implement within divided
societies, or those considered polarized. Unlike states considered unified by
Ibidem.
Ibidem.
43 Ibidem.
41
42
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forces such as national language, including Côte d’Ivoire, pluralist societies
such as Rwanda, Israel, and many countries in Eastern Europe are more
susceptible to planned polarization in order to achieve a mandate of ethnic
cleansing or genocide.

Preparation

Preparation for genocide involved the systematic identification of targeted
members of society. It also involved the separation of those targets from
the rest of society. At this stage, according to Stanton, “members of victim
groups are forced to wear identifying symbols. They are often segregated
into ghettoes, forced into concentration camps, or confined to a faminestruck region and starved.”44

Extermination

During the extermination phase, wholesale killing of targeted members of
society becomes “genocide.” The term extermination is employed by the
perpetrators of the atrocity given the mandate under which they operate and
considering the nature of their intended targets. To those committing the
act of genocide, an emotional and moral disconnect is established in a
manner that facilitates the process of collective and state sanctioned killing
through the legitimation of the act. Stanton explains, “When it is sponsored
by the state, the armed forces often work with militias to do the killing.
Sometimes the genocide results in revenge killings by groups against each
other, creating the downward whirlpool-like cycle of bilateral genocide (as
in Burundi).”45

Denial

Following the extermination of the social group, the eighth and final stage
begins – one of “denial.” According to Stanton this stage occurs whether or
not the initial genocide was considered successful or not. He further argues
that once the process reaches this stage, this is “among the surest indicators
of further genocidal massacres. The perpetrators of genocide dig up the
mass graves … [and] try to cover up the evidence.” The perpetrators
attempt to deny what has occurred outright, or else to blame what did occur
on the victims themselves by blocking investigations into what occurred.
Glancing at the stages of genocide we find a clear connection
between the events briefly covered in the previous pages. These stages have
helped make it possible to kill, or exterminate large numbers of peoples
44
45

Ibidem.
Ibidem.
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(millions in some cases). Although not all wars should be seen as genocidal,
from the scenarios addressed here and with the understanding established
through the exploration of the term, there can be little room for
counterclaim that genocide and ethnic cleansing are either conducted in
times of war or are orchestrated as wars in and of themselves.

Utilizing the Genocide Framework

The employment of this framework should assist in determining whether or
not a particular conflict can be deemed genocide. However, as Stanton is
careful to illustrate that, the absence of any one, or more, particular phase
should not be taken to mean that genocide is not occurring. For example,
Stalin did not engage in the polarization of attitudes between “them and us”
prior to committing genocide against Ukrainians in 1932–1933. He simply
used additional force to initiate the genocide. Likewise, the presence of
multiple phases outlined by Stanton does not preclude the occurrence of
genocide. On inextricable and undeniable link that can be established is that
murder is prevalent in each category of violence presented in this work: war,
ethnic cleansing, and genocide. In each of these cases, murder is the norm
rather than an exception, aberration, infrequent event, or occasional affair.
This is perhaps one of the primary reasons why those issuing orders to kill
or those taking upon themselves to proliferate the killing already taking
place cannot or are unwilling to conceive of any reason why their targets
shoud be treated any differently.
A continuance of the first phase is necessary for the second phase,
and a continuance of both phases is necessary for the third phase, and so
on. For if, as an example, there is no longer a division between “them and
us,” it is difficult to see how polarization of these groups could occur, or
how mass killings of one or more of the groups could also occur. However,
a general linear progression from one stage to the next is a good indication
that genocide is occurring, or is about to occur.
An incredibly operable spectrum of cases now exists in which
genocide has been rampant and almost “allowed” to occur. Rwanda is one
of the clearest examples in which international interventionist strategies
were late in coming, and resulted in nearly one million victims, and many
traumatized “survivors.” Darfur (Sudan) stands as a second strong example
of international apathy, complacency, and inability to pull together in a
concerted effort to put a halt to rampant crimes against humanity in that
region of the world. Still, there are many more cases that provide ample
evidence with which to be compelled to act in the name of human rights,
human decency, and human security. One of the latest examples of targeted
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killing stems from the ongoing violence gripping Côte d'Ivoire where
women have been selected for execution. This case illustrates the act of
targeted and systematic killing. Even though it may be on a much smaller
scale than the cases presented in this previously, the experience
demonstrates that genocide can be an active process on a localized level. It
also shows in clear light that genocide is an activity that need not include a
sweeping range of targets.
Ethnicity, sex, gender, race, religion, nationality, political orientation,
and many other identifying elements can add or detract from a group or
individual’s vulnerability. The push factors that are found behind various
atrocities and crimes against humanity cannot be far removed from
genocide. Individual harm prefigures strongly and palpably in community
harm, and stronger still in national and international harm. The damage is
merely conceptually altered depending on the crime or crimes covered, and
the subsequent response to them.
War, Genocide, and Ethnic Cleansing
The Second World War in Eastern Europe depicts ethnic cleansing as a part
of genocide. Snyder demonstrates this relationship in terms of the
Holocaust and the boundaries of ethnic cleansing. He argues that, “the
totality of its [the Holocaust’s] exterminatory intention limits the value of
the comparison it elicits.”46 Examples of ethnic cleansing fall below the
horrible threshold of intention to exterminate when compared to the
brutality experienced during the German orchestrated genocide across the
European continent.47 Given the fuzzy boundaries produced between these
two concepts, Snyder states that ethnic cleansing may be described as a
violent policy or policies aiming to clear territories of national enemies,
though not to kill every man, woman, and child.48 In Germany, the ethnic
cleansing of Jews was followed by their extermination. Snyder points out
one of the stark differences between the two acts:
Ethnic cleansers may take Hitler seriously without sharing his commitment
to total elimination. Ethnic cleansing is far easier than the murder of an
entire group, and serves most nationalist programmes just as well.
Nationalists who wish to build a nationally homogenous state need not kill
all member of a minority population: killing many to remove most is
sufficient.49
Snyder 2003, p. 197.
Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem, p. 200.
46
47
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Ethnic cleansing, according to Snyder, became a term of art that
provided the basis for fresh investigations of central events within 20th
century European history.50 One such episode is the experience of national
and ethnic atrocities between Germans, Russians, Poles, and Ukrainians in
Western Ukraine during the Second World War. The concept of an
ethnically “clean state” has been presented by Berkhoff, who presents a
novel approach by exploring the responses, sentiments, and various needs
of the Soviet Ukrainians during their experience under German rule. Nazi
leadership perceived Ukraine merely as a “clean slate” or a breadbasket, a
pool for a cheap labor force, and geographical space for future German
settlers.51
Despite the limited choice of action, the population of occupied
Ukraine was not left without any power of its own. While some individuals
took advantage of the socio-economic opportunities created by the murder
of so-called sub-humans, others joined various German-controlled
organizations and institutions such as the notorious Schuma – the auxiliary
police.52 Fuelled by the effects of ethnic cleansing, the Organization of
Ukrainian Nationalists (OUN) that strove to build an independent Ukraine
found that what was impossible before the war seemed within reach in
wartime. Initially the OUN collaborated with the Germans, but after the
failure to establish an independent Ukrainian state, many OUN activists
went underground.53 In 1943, they used the rapidly changing situation on
the front to “Ukrainize” the multiethnic regions of western Ukraine and
launched a brutal cleansing campaign against the Polish minority in
Volhynia (and later in East Galicia, a part of Ukraine integrated into the
General Government), killing thousands of people and forcing many more
to leave their homeland for the west.54
Snyder and Berkhoff offer the overarching institutional framework
for a causal explanation of one episode of ethnic cleansing or perhaps state
cleaning. The case of German occupation of Volhynia provides a striking
example of the atrocities that surfaced as a result of undertaking campaigns
of ethnic cleansing. The German invasion of the Soviet Union in 1941
showed that what elements ethnic cleansing could surface: these include
notions of legitimate authority, those willing to undertake the policies of the
cleansing, the idea of social self destruction, and national consciousness.
Ibidem, p. 197-198.
Berkhoff 2004, p. 205-206.
52 Ibidem, p. 208.
53 Ibidem, p. 217.
54 Ibidem, p. 217-218.
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The idea of ethnic homogeneity was a prevailing idea that resonated
in the pre-war era. Resistance, such as the OUN, became aware that the
experience of directed killing combined with political indoctrination could
make loyal and even committed fighters out of apolitical peasants.55
Another change that came about as a result of the multiple occupations of
Ukraine from 1941 to 1943 was the manner in which Eastern Europeans,
particularly Poles and Ukrainians, understood ethnicity or nationality, what
it really meant, and what impact it had on life. The existence of Ukrainian
subgroups suggests this but significance placed in the vaguely defined group
“our people” rather than in the notion of Ukrainianess conflicts with other
scholarly perspectives.
What sort of territorial identity did these people have? Berkhoff
questions the idea of patriotism in this case, asking, “if they were patriots, of
what were they patriots?”56 If the question of whether Ukrainians were
nationalistic in the sense of wishing for a Ukrainian state is difficult to
answer, then perhaps the initial phase of the war, even the war as a whole
can shed some light on this confusion. The Soviet Union’s initial setbacks in
1941 and 1942 show a profound connection between Ukrainians living in
Ukraine Soviet Socialist Republic (SSR) and the Soviet Union, taking the
initial failures of the Red Army personally.
A degree of consciousness, whether centering on nationality,
ethnicity, or cultural awareness, existed in orders large enough for the
formation of conceptions regarding a rich country. The term “our rich
country” was used in reference to the Soviet Union, whereas the term
“Galician region” was used in reference to Poland.57 The idea that
nationalism cannot exist without a sense of grievance against a real or
imagined oppressor assumes that an even level of national consciousness
and broader historical awareness exists among the general population of
Poles and Ukrainians. An interesting point to consider is the facilitation that
ethnic conflict, particularly ethnic cleansing provided to bring these
sentiments to the fore. The majority of Ukrainians living in Dnieper
Ukraine did not blame “the Russians” yet this should not imply that
grievance or blame was absent in Ukraine, and it could have been difficult
to channel.
Nazi barbarism contributed to the formation of national
consciousness and identity. For Ukrainians, nearly all of whom in Kiev
hated the German administration felt a sharp contrast form between
Ibidem, p. 217.
Ibidem, p. 216.
57 Ibidem, p. 219.
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German and Soviet treatment in a way the pushed them to identify with the
term Soviet.58 Developments at the battlefront also seemed to play a role in
the way people identified themselves in that there was an innate fear about
the Bolsheviks returning. As the front moved, so too did inhabitants’ view
of where the Soviet Union lie, but what was beyond that territorial line or
how people perceived the occupied territory remained conceptually
fragmented and interpretively fluid.
The term “ethnic cleansing” came into common parlance during the
war in Bosnia in the spring of 1992.59 It was initially used to describe the
attacks by Serbs on Bosnian Muslims, which were undertaken for the
purposes of driving the Muslims out of targeted Bosnian territory that was
claimed by the Serbs. Eventually, the term was used to describe similar
attacks undertaken by Croats against Bosnian Muslims. The term has also
been applied retroactively such as when Croats and Serbs launched attacked
against each other during the fighting of the late summer and fall of 1991.
In the winter of 1998-1999, ethnic cleansing was used to refer to the
assaults of Serbian forces against Kosovar Albanians. The product of the
aggression prompted an enormous refugee crisis and subsequently military
intervention by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) was
considered necessary to bring order to the region and resolve the situation.
Hayden provides a useful ontological mechanism for the study of
genocide that assists in understanding how and why genocide and ethnic
cleansing occupy adjacent positions on a spectrum of attacks on national,
religious, and ethnic groups. At one extreme, ethnic cleansing is akin to
forced deportation or what has been called “population transfer;” the idea,
according to Hayden, is to induce the movement of people. The means are
meant to be legal and semi-legal. At the other extreme, ethnic cleansing and
genocide are distinguishable only by the ultimate intent. Here, both literally
and figuratively, ethnic cleansing bleeds into genocide, as mass murder is
committed in order to rid the land of a people; therefore, once again we see
the emergence of fuzzy boundaries between ethnic cleansing and genocide.
However, in order to mitigate some of the ambivalence generated, Hayden
offers a definition of ethnic cleansing as “rendering an area ethnically
homogenous by using force or intimidation to remove from a given area
persons of another ethnic or religious group.”60 This perspective of ethnic
cleansing seems, in fact, “an essential element in the program of many state

Ibidem, p. 223.
Hayden 1996, p. 731.
60 Ibidem, p. 72.
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builders and national liberation movements.61 He reinforces his explanation
with the points of view of Brubaker, who noted, the “unmixing of peoples”
is a common concomitant of the collapse of empires.62
Further complicating the distinction between ethnic cleansing and
genocide is the misconception that forced deportation often takes place in
the violent context of war, civil war, or aggression. At the same time, people
do not leave their homes peacefully. They often have deep roots in the
locales; their families are buried in local graveyards. The result is that forced
deportation, even in times of peace, quickly turns to violence, as local
peoples are forcibly evicted from their native towns and villages and killed
when they try to stay.
Ethnic cleansing takes on genocidal overtones, not merely at the
initial point of violence.63 Victims often die in transit or in refugee camps at
their final destinations. The history of ethnic cleansing is replete with cases
where transportation on foot in long treks, in rail cars, in the holds of ships,
or in crowded buses causes severe deprivation, hunger, starvation, and
death by disease. When international or state organizations are allowed to
step in to help, they are often late and erratic with relief. As a consequence,
the victimization of the ethnically cleansed cannot be said to cease once
they have been chased from their homes.64
Many of the characteristics common to ethnic cleansing over the
course of the twentieth century are exemplified by the wars in former
Yugoslavia in the 1990s. As Hayden underscores, war itself serves as a cover
for ethnic cleansing, offering the means and the strategic justification for its
perpetrators.65 However, the violence of ethnic cleansing goes beyond the
rules of war and involves the brutalization, humiliation, and torture of
victims, which suggests something else at work. This is exemplified through
studies of conflict in the former Yugoslavia the way the brutality of
genocide is depicted in Nazi-occupied Ukraine, and the manner in which
Polish-Ukrainian ethnic cleansing was perpetrated in Volhynia.
In the campaigns to expel all Bosnian Muslims, (Serbs, Croats, or
Kosovar-Albanians), the authors of ethnic cleansing in the Balkans also
mimic the totalist preoccupations of earlier perpetrators. Attacks on women
and mass rape, most notable in the case of the Serbian assault on Bosnian
Muslims, similarly is often part of the general process of ethnic cleansing.
Ibidem.
Ibidem, p. 733.
63 Ibidem, p. 731.
64 Ibidem, p. 734-734.
65 Ibidem, p. 737.
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Instances of robbery, theft, the killing of animals, the burning of homes,
and extortion accompany ethnic cleansing, whether in the Balkans or
elsewhere. The Yugoslav cases demonstrate that ethnic cleansing involves
the forceful deposition of a people or peoples as well as the eradication of
their culture, architectural monuments, and artifacts. The idea is to eliminate
entire civilizations from targeted territories, along with the peoples who
represent them.
Preventing Future Atrocities

Genocide Committed

The conceptual model for the prevention of genocide and future atrocities,
illustrated in Figure 1, is divided into six distinct steps. It begins with the act
or massacre itself. When genocide is committed it is done so with an
intended target, or pre-selected group based on a specific identity. As
illustrated in the previous examples, genocidal acts can assume a variety of
forms and exist within the context of war. The first step provides the basis
for understanding the nature of the genocide. The implications of such
combine with the second stage of the model.

Recognition

The second stage underscores the need for recognition of both perpetrators
and victims as well as survivors of the atrocities committed. This stage
retains an exigency that ultimately rests in an interventionist policy or
strategy. Intervention may take a variety of forms, including the deployment
of peacekeepers, or a multinational party with the means to mediate,
intervene, and protect potential victims.

Response

Responding to genocidal situations means fulfilling the primary objective of
safeguarding potential human targets against would be perpetrators. The
overriding concern is to distance bystanders and perpetrators. However, in
most cases, there exists a very blurry demarcation between the two groups,
therefore, this step requires quick and decisive action in order to implement
the fourth step of the prevention model.

Deterrence

The establishment of distributive and restorative processes of justice
provides part of the groundwork for strong and credible deterrence. The
UN provides a suitable base for the application of legal processes that can
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serve a dual role of responding to acts of atrocity and deterring future acts
of genocide. This application becomes a substantial deterrent in
combination with the deployment of forces on the ground.

Protection

The protection stage provides a suitable setting for conflict analysis as the
employment of military and interventionist forces on the ground should be
considered an extended endeavor. This was a vital step in the amelioration
of ethnic conflict that threatened to eviscerate the social and cultural
foundations of Rwanda during the 1990s. An apparent lack of ground
forces and military intervention in Darfur was the cornerstone to ongoing
violence that resulted in the death of over 300,000 people. In 2007, Africa
was seen as a “lost cause” in terms the establishment of a sustainable peace
in many countries. The portrayal of Africa as a disaster zone was directly
linked to the argument put forward during the first decade of the new
millennium that an insufficient number of peacekeepers were employed to
overcome incredible challenges.

Restoration

Restoration begins when the previous stages have been successfully
implemented or passed. It is at this point that restoration of damaged and
traumatized communities can take place unimpeded. Education plays a
primary role in the restoration phase of the process. It is both an immediate
and enduring developmental procedure that addresses and acknowledges
the perpetrators as well as the victims and survivors. The conceptual model
addresses primary areas essential for the prevention of genocidal activity in
a manner that is not region-specific.
Conclusion
Many scholars have considered the impact and effects of genocide and
other atrocities in distinct cases. Ethnic cleansing has been shown to bring
about the modern overlap of language and land. This is achieved not only
by removing peoples from territory, but also by making alterations to the
manner in which those peoples view themselves and view the land. Ethnic
cleansing is also seen much a process in nation building as is national
histories. The same can be said about the Nazi occupation of Ukraine as the
basis for analyzing the processes of genocide and ethnic cleansing. Ethnic
cleansing and genocide have the ability to awaken a national consciousness
in people, whether these elements have existed in those people or not. This
is not to say that national consciousness was not awakened or fuelled during
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the Yugoslavian Wars. A look at the Polish-Ukranian ethnic cleansing in
Volhynia illustrates how “ethnic cleansing supplies painful or triumphant
personal experiences that link to nationality.”66
It does not make sense to discuss war and genocide or ethnic
cleansing as separate events. There are separate literatures of the Bosnian
War and the Bosnian ethnic cleansing/genocide as well as examples of
genocide and ethnic cleansing during the Second World War but these were
not separate historical processes. In the past, genocide and ethnic cleansing
have been major aims in war, but they are not always the systematic reasons
for nations waging war. However, the development and continual pursuit of
genocide studies and studies of ethnic cleansing should be seen not just as
an end in itself. Rather, they should be seen as the source of a critical thrust
that should unsettle studies of armed conflict and indeed the human and
social sciences in general.
Agents of Atrocity: The Relationship between War, Ethnic Killing,
and Genocide in the Twentieth Century
(Abstract)
Scholars have long debated the social products of genocide, its roots, and its
relationship with war and society. Perceptions of the violent events that shaped the 20th
century usually reflect intuitive understandings of broader realities that relate to ongoing
campaigns of genocide, mass murder as well as a corpus of other atrocities that take place
within the conduct of warfare and during campaigns of systematic killing. Since the 20th
century’s destructive character and the likeliness of future architects of genocide emerging
on the world stage cannot be ignored, scholars continue in their efforts to make sense of
this area of studies. The shear totality and butchery experienced during the First World War
came as a shock to every state engaged at one point or another during the four years of
conflict that enveloped much of the continent. The mechanization of war meant that
killing of noncombatants could be accomplished on a large scale, quickly, and efficiently.
Although genocide and war often occur together, they do no have to be inextricably linked.
However, it does not make sense to discuss war and genocide or ethnic cleansing as
completely separate events. Even though genocide was first recognized in the context of
war, a myriad of socio-political landscapes provide the impetus for their conduct. The
concepts of war and genocide also span a variety of epistemological frameworks that
ultimately allow social scientists to understand them as different types of actions and grasp
the nature of their relationships that they share with one another and their environments.
Beginning with an analysis of terms frequently employed in the field of genocide studies,
this study investigates instances of genocide, the impact of genocidal warfare, and ethnic
cleansing. A framework for judging whether atrocities should be considered genocide
enhances the examination of distinct instances of extreme collective violence and organized
66
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killing. The final section of this study provides a conceptual model for the prevention of
genocide and atrocities.
Agenţi ai atrocităţii:
raportul război, crimă etnică şi genocid în secolul al XX-lea
- rezumat Produsele sociale ale genocidului, rădăcinile şi relaţia cu războiul şi societatea sunt
probleme îndelung dezbătute de către cercetători. Percepţia asupra evenimentelor violente
ce au marcat secolul al XX-lea reflectă de regulă o înţelegere intuitivă a realităţilor mai
ample legate de campanii de genocid, crime în masă precum şi o serie de alte atrocităţi
produse sub umbrela războiului şi în cadrul campaniilor de ucidere sistematică. Întrucât
caracterul destructiv al secolului al XX-lea şi posibilitatea ca pe scena mondială să îşi facă
apariţia noi arhitecţi de genocid sunt imposibil de ignorat, cercetătorii continuă în eforturile
lor de a desluşi acest domeniu de studiu. Prin simpla sa amploare, masacrul trăit în timpul
primului război mondial a venit ca un şoc pentru fiecare stat implicat într-un moment sau
altul în acel conflict ce a durat patru ani şi a cuprins aproape întreg continentul.
Mecanizarea războiului a însemnat că uciderea noncombatanţilor putea fi realizată la scară
largă, rapid şi eficient. Chiar dacă genocidul şi războiul apar adeseori asociate, ele nu trebuie
să se afle într-o legătură de interdependenţă. Pe de altă parte, însă, nu are sens să se discute
despre război şi genocid sau purificare etnică ca despre nişte evenimente fără absolut nicio
legătura unul cu celălalt. Chiar dacă genocidul a fost recunoscut mai întâi în contextul de
războiului, există o multitudine de contexte socio-politice care împing spre acest gen de
comportament. Conceptele de război şi genocid cuprind o întreagă varietate de cadre
epistemologice care, într-un final, le permit oamenilor de ştiinţă să le vadă drept nişte
modalităţi distincte de acţionare şi să înţeleagă natura relaţiilor dintre ele şi faţă de mediul
lor. Începând cu o analiză a termenilor cu utilizare frecventă în studiul genocidului, această
lucrare investighează instanţe de genocid, impactul războiului de genocid şi a purificării
etnice. Studierea unor instanţe distincte de violenţă colectivă extremă şi crimă organizată
este îmbogăţită de crearea unui cadru pentru stabilirea posibilităţii de echivalare a
genocidului cu atrocitatea. Secţiunea finală a acestui studiu furnizează un model conceptual
pentru prevenirea genocidului şi atrocităţilor.
Bibliographical abbreviations
Bartrop 2002
Bering, Shackelford 2004
Berkhoff 2004

- Paul Bartrop, The Relationship Between War and Genocide in the
Twentieth Century. A Consideration, in JGR, 2002, vol. 4, no. 4, p.
519-532.
- J. M. Bering, T. K. Shackelford, The Causal Role of
Consciousness: A Conceptual Addendum to Human Evolutionary
Psychology, in RGP, 2004, vol. 8, no. 4, p. 227-248.
- Karel C. Berkhoff, Ethnic Identity and Political Loyalties, in
Karel C. Berkhoff (ed.), Harvest of Despair: Life and Death in
Ukraine Under Nazi Rule, Cambridge (MA), 2004, p. 205-232.

549
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Chalk, Jonassohn 1990

- F. Chalk, K. Jonassohn, The History and Sociology of Genocide,
New Haven (CT), 1990.
Destexhe 1995
- Alain Destexhe, Rwanda and Genocide in the Twentieth Century,
New York, 1995.
Dunoff et alii 2006
- Jeffrey L. Dunoff, Steven Ratner, David Wippman,
International Law. Norms, Actors, Process: A Problem Oriented
Approach, New York, 2006.
Gumkowski, Leszczyński 1961
- Janusz Gumkowski, Kazimierz Leszczyński, Poland
under Nazi Occupation, Warsaw, 1961.
Harff, Gurr 1988
- Barbara Harff, T. R. Gurr, Toward Empirical Theory of
Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases
Since 1945, in ISQ, 1988, vol. 32, p. 359-371.
Hayden 1996
- Robert M. Hayden, Schindler’s Fate: Genocide, Ethnic Cleansing,
and Population, in SR, 1996, vol. 55, no. 4, p. 727-748.
Jones 2006
- Adam Jones, Genocide: A Comprehensive Introduction, New
York, 2006.
Kuper 1982
- Leo Kuper, International Action Against Genocide, London
(UK), 1982.
Lemkin 1944
- Raphaël Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington,
DC, 1944.
Levene 2005
- Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation State, vol. 1,
London (UK), 2005.
Lukas 1992
- Richard C. Lukas, The Forgotten Holocaust. The Poles under
German Occupation, 1939-1944, New York, 1992.
International Action 1982
- International Action Against Genocide, London (UK), 1982.
Power 2003
- Samantha Power, A Problem from Hell, London (UK), 2003.
Rummel 1994
- Rudolph J. Rummel, Death by Government, New Brunswick,
(NJ), 1994.
Shaw 2007a
- Martin Shaw, The General Hybridity of War and Genocide, in
JGR, 2007, vol. 9, no. 3, p. 461-473.
Shaw 2007b
- Martin Shaw, What is Genocide?, Cambridge (UK), 2007.
Snyder 2003
- Timothy Snyder, The Causes of Ukrainian-Polish Ethnic
Cleansing 1943, in Past & Present, 2003 (179), p. 197-234.
Steinberg 1994
- Jonathan Streit, Types of Genocide: Croatians, Serbs and Jews,
1941-45 in David Cesarani (ed.), The Final Solution: Origins and
Implementation. London (UK), New York, p. 175-193.
Sternberg 2003
- R. J. Sternberg, A Duplex Theory of Hate. Development and
Application to Terrorism, Massacres, and Genocide, in RGP, 2003,
vol. 7 no. 3, p. 299-328.
- The German Army and Genocide. Crimes Against War Prisoners,
The German Army 1999
Jews, and Other Civilians, 1939-1944, New York, 1999.
Keywords:
aggression, Holocaust, recognition, systematic killing, warfare.
Cuvinte-cheie: agresiune, Holocaust, recunoaştere, exterminare sistematică, ostilităţi.

550
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Fig. 1. Conceptual Model for Genocide Prevention
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DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI MARIANO BAFFI (1910-1994).
REFERINŢE BIO-BIBLIOGRAFICE EDITE ŞI INEDITE
Gabriela MIRCEA
Într-o primă etapă, cunoaşterea lui Teodor Onciulescu, la Neapole, a
fost determinantă pentru orientarea lui Mariano Baffi (1910-1994)1, înspre
studierea şi aprofundarea limbii, literaturii, istoriei şi culturii române:
„Încă de pe vremea când am frecventat cursurile de limba română de la
Facultatea de litere a Universităţii din Neapole, conduse de profesorul
Teodor Oniciulescu, venit din Bucovina, am avut posibilitatea să apreciez
istoria, literatura şi mai ales poezia română şi atunci am avut ambiţia să mă
interesez mai îndeaproape de cultura română [...]”,

ceea ce a devenit „pasiune de o viaţă”2.
Ce l-a atras, din start, a fost, cum mărturisea el însuşi, îndeosebi, poezia
română, care i se deschidea înainte ca un ademenitor tărâm al creativităţii
artistice, prin excelenţă.
Mariano Baffi nu a putut frecventa cursul lui Teodor Onciulescu,
decât începând din noiembrie 1936, respectiv din momentul inaugurării sale,
prin descinderea tânărului absolvent al Universităţii din Cernăuţi3 la Neapole
şi făcând parte din prima serie de studenţi, pregătiţi, cu remarcabilă
înzestrare, de către merituosul dascăl.
El l-a cunoscut însă pe Nicolae Iorga, încă din 1935, din perioada
ciclului de conferinţe, pe care marele savant le-a susţinut public la
Universitatea din Neapole, încât nu mai ştim exact cine l-a influenţat mai
mult în orientarea sa spre romanistică, marele istoric român sau Teodor
Onciulescu, întâietatea lui Nicolae Iorga trebuind a fi totuşi recunoscută.
Atunci, la prima lor întâlnire, se pare, a primit Mariano Baffi, cu dedicaţie


Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; e-mail: peace_gabi@yahoo.com.
Romanist italian, preocupat de literatura, istoria, artele plastice şi cultura română în
general, traducător din literatura română în cea italiană şi istoric al relaţiilor culturale
italiano-române, din perspective istorice comparatiste (despre legăturile sale cu Alba Iulia
vezi File 2011).
2 Cum recunoştea într-un interviu acordat în 1990.
3 Teodor Onciulescu (1907-1981) era doar cu trei ani mai în vârstă decât Mariano Baffi.
Tânărul lector bucovinean luase deja un prim contact cu Italia, datorită unei burse de studii
la Pisa, pe care o obţinuse în anul universitar 1932/1933.
1
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probabil (oricum cărţile respective, ajunse în Biblioteca Academiei Române de la
Roma, după moartea lui Baffi, trebuie să aibă anumite însemnări marginale,
prin intermediul cărora să se poată proba apartenenţa lor la biblioteca
personală a lui Iorga şi apoi la cea a lui Baffi), o serie de cărţi şi alte
publicaţii de la marele savant român, care au constituit nucleul
impresionantei biblioteci „romanistice” a celui dintâi. Se poate desigur
considera că ambii profesori români amintiţi şi-au avut partea lor de
contribuţie substanţială la modelarea incipientă şi ulterioară a tânărului
Mariano Baffi, la buna lor reuşită contribuind, desigur, pe lângă înzestrarea
sa naturală şi pregătirea sa universitară de până atunci. Se poate spune, în
acelaşi context, al începuturilor studiilor sale romanistice, aşa cum se
obişnuieşte în popor, că: la aşa dascăli, aşa învăţăcel, fiind remarcabil modul în
care Mariano Baffi şi-a însuşit limba română şi a dobândit rapid o foarte
bună orientare culturală, istorică şi literară românească.
În 1937, Mariano Baffi tipărise deja o primă lucrare a sa, o broşură,
intitulată Angelo Borzelli, un sconosciuto poeta italo-spagnolo del Cinquecento4. Tot
atunci, apărea şi lucrarea lui Raffaele de Somma, Carri armati: canto militare
alla marcia [per pianoforte]5, cu versurile scrise de către Mariano Baffi, o
broşură de numai 4 pagini. Ambele lucrări amintite pun în lumină dragostea
şi interesul tânărului napolitan pentru creaţia poetică universală şi italiană.
Primul contact al lui Mariano Baffi cu România a datat din vara anului
1937, când şi-a consolidat cunoştinţele de limba, literatura şi cultura română
dobândite în anul universitar 1936/1937, cu Teodor Onciulescu, la Neapole,
în cadrul cursurilor de vară de la Vălenii de Munte, organizate de Nicolae
Iorga.
Al doilea an de studiu al limbii şi literaturii române, cu Teodor
Onciulescu, ar fi putut fi cel din cursul anului universitar 1937/1938, dar nu
ştim acest lucru din surse documentare - de fapt nici nu ştim ce a făcut Baffi
în cursul anului respectiv, doar presupunem că aşa au stat lucrurile, - an,
probabil, de pregătire a sa, în continuare, la Neapole, încununat şi el cu
cursuri de vară în România (dacă nu la Văleni, din nou, atunci cu siguranţă
la Braşov), în 1938, fiind evident că în pregătirea sa din acei ani, dascălul
bucovinean şi marele istoric au contribuit conjugat, alternativ la formarea sa,
deosebit de bine finalizată. Despre participarea sa în vara anului 1938, în
mod sigur, la cursurile de vară pentru profesori, ţinute în limba franceză (!),
denumite „Universitatea latină”, care s-au organizat în perioada 1935-1941,
în incinta Liceului de fete „Principesa Elena” din Braşov, relata mult mai
târziu Mariano Baffi însuşi şi, ca atare, trebuie să ţinem seama de o atare
4 Cu

5 Cu

locul de apariţie şi paginaţia: Napoli, Stabilimento di Arti grafiche, [1937], 19 pagini.
locul de apariţie: Firenze, Brazzi, [1937].
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informaţie autobiografică, deşi ne este greu să ni-l imaginăm în calitate de
cursant, de vreme ce scopul reuniunilor profesorale respective era
perfectarea cunoştinţelor de limba, literatura şi cultura franceză ale
participanţilor. Probabil, se vor fi făcut, tocmai atunci şi cursuri de italiană,
dar nu putem aşeza presupunerea noastră pe bază documentară, lipsindu-ne,
de exemplu, la ora actuală, chiar şi Anuarele Liceului „Principesa Elena” din
Braşov, pentru perioada 1938-1940, care, cu siguranţă, ne-ar fi ajutat mai
mult la clarificarea nedumeririlor noastre. Oricum, în cursul verii anului
1938 Mariano Baffi a urmat cursurile Universităţii latine din Braşov (poate a
predat în cadrul lor noţiuni de italiană?) şi mai mult, chiar, putem considera
că după aceea a şi rămas, în continuare, după începerea anului şcolar
1938/1939, la Braşov, atât ca mesager cultural al Misiunii culturale italiene din
România, cât şi ca profesor la Liceul specificat, respectiv la Liceul de fete
„Principesa Elena”- considerăm noi actualmente, fără să avem la bază o
documentaţie propriu-zisă în acest sens, pe parcursul a doi ani şcolari putem din nou admite -, respectiv în anii 1938/1939 şi 1939/1940, până
când a apărut în corpul profesoral al Liceului Mihai Viteazul din Alba Iulia.
În perioada 1938-1942, pe parcursul a 4-5 ani, Mariano Baffi a activat
intens în România, în cadrul Misiunii culturale italiene, sub conducerea lui
Bruno Manzone, fiind director al Institutelor de cultură italiană din Braşov
(1938-1940) şi Alba Iulia (1940-1941) - conform propriei sale mărturii de
mai târziu - şi profesor de liceu, ca un misionar cultural pe deplin format.
În anul 1940 a publicat o lucrare cu tematică literară româno-italiană,
ceea ce constituia pentru el o veritabilă premieră Il Vesovio a Pompei nei diari
di tre viaggiatori romeni del secolo scorso6. Broşura era de fapt un extras, care
reprezenta primul său studiu de romanistică, publicat într-o revistă de
specialitate, respectiv în Rivista di studi pompeiani, anul 3, 1940, fasc. 2-3 (24
pagini). Apariţia respectivă, denota şi faptul că, deşi se afla în România,
Mariano Baffi a menţinut relaţiile ştiinţifice cu mediul său de formare italian,
respectiv cu Universitatea din Neapole şi primul său obiectiv cultural se anunţa
a fi necesitatea de a populariza în patria sa originară, creaţii literare
româneşti, ocazionale, inspirate de locaţii de interes istoric, italiene, creaţii
oricum ilustrative pentru influenţele reciproce ale celor două culturi, în
trecut, potenţate prin studiul său, în actualitatea vremii respective. Se poate
considera că romanistul redactase studiul în anul anterior, 1939, (sau în anii
anteriori - 1938, 1939), în timpul şederii sale la Braşov, dar el apăruse în
timp ce romanistul se afla deja la Alba Iulia, putem crede, sau oricum i se
încheia şederea la Braşov.
În anul şcolar 1940-1941, Mariano Baffi a fost profesor de limba
6 Cu

locul de apariţie: Napoli, Tipografia Torella, 1940.
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italiană atât la Liceul Mihai Viteazul din Alba Iulia, cât şi la Liceul de fete şi
Liceul comercial, din acelaşi oraş, unde a avut o extensie de ore.
În cadrul Anuarului Liceului din anii menţionaţi se fac referiri la
activitatea sa didactică şi culturală. Îl vedem pe profesorul italian integrat în
viaţa liceului, sub directoratul lui Enea Zefleanu, cu care a legat de la început
o strânsă prietenie, mai ales datorită faptului că Zefleanu era un foarte bun
latinist, epigrafist şi filolog clasic, mare admirator al antichităţii clasice
romane.
Liceul tocmai se mutase în noul său local din oraşul de sus, actualul
sediu al Colegiului Horea, Cloşca şi Crişan, ceea ce constituia o veritabilă
premieră, ca şi inaugurarea cursurilor de limba italiană, de altfel.
Profesorul Baffi este nominalizat, ca nou intrat în corpul didactic al
instituţiei, în anul şcolar respectiv, pentru catedra de limba de italiană, prin
ordinul ministerial nr. 1883, din 19417. Nu a fost însă salarizat de către
autorităţile române pentru activitatea sa, ci, se pare, de către cele italiene8,
pentru că el nu apare pe statele de plată ale liceului.
I se specifica şi titlul de doctor, pe care îl avea - putem crede (?) -,
numărându-se printre puţinii profesori care puteau etala o astfel de distincţie
ştiinţifică, alături de dr. Teodor Bodogae, dr. Phoebus Grünberg, la catedra
de germană, care a fost însă revocat în acelaşi an, prin ordonanţa
Ministerului nr. 153273, din 1941, sau dr. Ioan Codrea, profesor de latină şi
română, nemaiamintindu-i decât cu totul fugitiv pe medicii liceului, al căror
nume era însoţit de particula dr., dar ea nu însemna neapărat că persoanele
respective îşi susţinuseră doctoratura, respectiv Nicolae Igna şi Septimiu
Bariţiu9.
Colegii de profesorat ai lui Mariano Baffi, din anul şcolar amintit au
fost: pe lângă deja amintitul Enea Zefleanu, în postura sa de director al
liceului, profesor titular la latină şi greacă, profesorii de română - Ioan
Dumitrescu şi Eftimie Pandrea, cel dintâi fiind „provizor”, iar celălalt
„definitiv”, deci titular de catedră; Jules Honorat - la franceză, din Misiunea
culturală franceză, alături de care se afla şi suplinitoarea aceleiaşi catedre
Maria Oţetea; Gheorghe Târnoveanu, titular definitiv - la catedra de limba
germană; Eugen Hulea şi Virgil Cucuiu, titulari definitivi - la istoriegeografie; Mihai Popa, titular definitiv - la filosofie şi drept; Traian Achim la desen şi caligrafie; Emil Tămaş - la sport; Lucian Munteanu - la ştiinţele
naturii; Aurel Pop şi Ludovic Sarvaş - la matematică, cel de-al doilea şi la
fizică; Numitor Cancer - la fizică şi chimie şi Marin Alexiu - la muzică.
7 Anuar

1940-1941, p. 16.
acest lucru din consultarea statelor de plată.
9 Anuar 1940-1941, p. 16-17.

8 Reiese
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În cursul anului şcolar respectiv, Mariano Baffi a avut 6 ore pe
săptămână, predând câte 3 ore la clasele a IV-a - cu 63 de elevi10, desigur
supranumerari din cauza refugiului şi a V-a - cu 54 de elevi11, şi ei
supranumerari, clasele fiind, cum se poate remarca realmente
supraaglomerate, beneficiind şi de ore în completare la Liceul de fete şi la
Liceul comercial, din Alba Iulia.
Spicuim dintre numele elevilor lui Mariano Baffi, din clasa a IV-a, cu
note mai mari de 7: şeful clasei, Gheorghe I. Spădaru, născut în 11 iulie
1926, în comuna Roşiori din judeţul Satu Mare, probabil refugiat în urma
cedării Ardealului de nord, în august 1940, deşi nu se specifica în dreptul
numelui său acest aspect, care a absolvit cu media 8,01, semn că notele mari
se dădeau cu greutate; Ovidiu D. Bogdan, din Alba Iulia, care a absolvit cu
media 7,77: Mitrofan Drâmbărean din Partoş, care a absolvit cu media 7,60;
Eugen Inovean din Alba Iulia, care a absolvit cu media 7,69; Alexandru A.
Rusan din Alba Iulia, care a absolvit cu media 7,6612, constituiau desigur un
nucleu al celor mai buni elevi ai clasei. Elevii din clasa a IV-a, ai lui Mariano
Baffi, se recrutau din Alba Iulia, Ampoiţa, Miceşti, Bărăbanţ, Poiana
Aiudului, Răcătău, Simeria, Ponor, Ocna Mureşului, Ciugud, Cricău, Cioara,
Oarda de Jos, Pianu de Jos, Totoi, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Zlatna,
Bucerdea Vinoasă, Ohaba, Drâmbar, toate localităţi din judeţul Alba sau din
zone apropiate, dar şi din alte părţi ale României, respectiv din Teslui
(judeţul Olt), Mercheasa (judeţul Târnava Mare), Cluj, Gilău şi Călata
(judeţul Cluj), Simeria (judeţul Hunedoara), Basarabi (judeţul Constanţa),
Sibiu (judeţul Sibiu), Săplac (judeţul Someş), Suplai (judeţul Năsăud), Liţa
(judeţul Teleorman) şi chiar din Cernăuţi, de unde se trăgea elevul
Pâinişoară I. Mircea, care a absolvit cu media 5,6613, zona de origine a
elevului fiindu-i cunoscută desigur lui Mariano Baffi, din relatările primului
său dascăl de limba şi literatură română, de la Neapole, Teodor Onciulescu.
Printre elevi buni ai clasei s-a numărat şi Ioan I. Secheli, din Partoş,
care a absolvit cu media 6,42, de care Mariano Baffi îşi mai aducea aminte,
mult mai târziu, semn că fusese deosebit de interesat şi de atent la elevii săi,
studios care a făcut o frumoasă carieră universitară, datorită înzestrării sale
deosebite pentru matematică.
Cei din clasa a V-a erau originari din Alba Iulia, Orăştie, Miercurea
Ciuc, Sfântu Gheorghe, Cernăuţi (elevul Gheorghe Pauliuc-Burlă), Roşia
Montană, Câmpia Turzii, Ocna Mureşului, Teiuş, Abrud-sat, Sebeş sau din
10 Ibidem,

p. 30-36.
p. 36-38.
12 Ibidem, p. 30-36.
13 Ibidem.

11 Ibidem,
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localităţi mai mici, ca: Săsciori, Lancrăm, Ghirbom, Miceşti, Ţelna, Cetea,
Vinţu de Jos, Drâmbar, Bucerdea, Valea Dosului, Sântimbru, Galda de Jos.
Alţii proveneau din afara judeţului, pe lângă localităţile menţionate deja, din
Boz (judeţul Sibiu), Zetea (judeţul Odorhei), Frăţila (judeul Vâlcea), Mintiu
(judeţul Someş), Vânători (judeţul Târnava Mare), Fudulea (judeţul Ilfov),
Cristuri-Şieu (judeţul Năsăud), Cuştelnic (judeţul Târnava Mică), Baciu
(judeţul Cluj)14. Cu siguranţă, Mariano Baffi îi va fi întrebat despre locurile
lor de origine, pentru că îl interesau şi locurile şi oamenii, fiind în acelaşi
timp doritor să afle cât mai multe lucruri despre modul de viaţă al
românilor. Elevii din clasa a IV-a aveau 15-16 ani, iar cei din clasa mai mare
16-17 ani, astfel că Mariano Baffi a putut recolta multe informaţii
interesante despre locurile lor de baştină şi despre familiile lor.
Din 63 de elevi înscrişi în clasa a IV-a, 16 erau albaiulieni, iar din cei
54 de elevi ai clasei a V-a, 13 locuiau în aceeaşi localitate, ceea ce arată că
liceul nu era atât al oraşului, cât al românilor de pretutindeni, cu prioritate al
albaiulienilor şi locuitorilor din zonă, dar se venea la liceu, uneori, şi din
zone destul de îndepărtate, locuite de români (Cernăuţi, Cluj, Sibiu, Sfântu
Gheorghe etc). Toate aceste realităţi le va fi constatat şi Mariano Baffi,
examinându-şi elevii, cu care se va fi aflat în dialog deschis.
Notăm şi faptul că Mariano Baffi l-a putut cunoaşte, din perioada
respectivă, mai târziu oricum, şi pe regretatul arheolog Cloşca Lucian Băluţă,
care în anul şcolar 1940/1941 a urmat cursurile clasei a IV-a15 şi care, cu
siguranţă, va fi avut amintiri din timpul când Mariano Baffi a predat la liceu
(din păcate nu l-am întrebat niciodată pe colegul nostru mai vârstnic despre
posibilitatea de a-l fi cunoscut pe Mariano Baffi), chiar dacă romanistul nu ia fost propriu-zis profesor. Dar, n-ar fi fost exclus ca între cei doi să fi
existat de asemenea o anumită legătură, după 1969, chiar eventual să se fi
vizitat la Roma, sau să fi corespondat.
Din clasa a V-a pot fi amintiţi: şeful clasei Nicolae P. Miclea,
absolvent cu media frumoasă de 8,84, născut la Boz, judeţul Sibiu;
Gheorghe Pauliuc-Burlă, născut la Cernăuţi, cu probabilitate şi el refugiat
(sau poate nu a avut acest statut, ci a avut pur şi simplu oportunitatea de-a
învăţa la Alba Iulia), care a absolvit cu media 7,89; Septimiu S. Şenchea,
născut la Cuştelnic, judeţul Târnava Mică, absolvent cu media de 7,98; Ioan
I. Ganga, viitorul medic cunoscut al Alba Iuliei, absolvent cu media de 8,68,
născut în 30 iulie 1923, la Miceşti, rămas în continuare - peste timp, prieten
cu Mariano Baffi16.
14 Ibidem,

p. 36-38.
p. 30.
16 Ibidem, p. 36-38.

15 Ibidem,
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Reînviind documentar anul şcolar respectiv şi componenţa claselor,
care au făcut italiană în acel an, nu facem decât să îl aşezăm pe Mariano
Baffi în contextul real, în care şi-a desfăşurat activitatea de profesor.
Este interesant, de asemenea, de relevat faptul că în perioada 2-5
aprilie 1941, Mariano Baffi a fost inspectat de către inspectorul general
Demian Aron, alături de alţi 13 profesori ai liceului, respectiv de Lucian
Munteanu - la ştiinţele naturii, dr. Ioan Codrea - la limba română, Virgil
Cucuiu - la geografie, Ioan Dumitrescu - la limba română, Jules Honorat - la
limba franceză şi Marin Alexiu - la muzică17, rezultatul, consemnat în scris,
al asistenţei la ora lui Mariano Baffi fiind deosebit de clar în privinţa
competenţei şi capacităţii de sintetizare şi predare a unor chestiuni de
gramatică ale romanistului.
După ce a prezentat subiectele predate de către Mariano Baffi, în 5
aprilie 1941, la clasa a V-a, de la orele 12 la 13, respectiv Le particelle Ne e Ci,
Pronomi doppi, Il condizionale Presente e Passato, inspectorul nota sec: „Subiectul a
fost tratat metodic”18.
Este interesant palmaresul iniţiativelor sale culturale, incluse în agenda
de activităţi a Liceului Mihai Viteazul din Alba Iulia, pe anul şcolar 19401941, deoarece şi în cadrul instituţiei respective de învăţământ, Mariano
Baffi a desfăşurat o remarcabilă activitate de culturalizare, extraşcolară, în
calitatea sa de întemeietor al Institului cultural italian de la Alba Iulia.
Vedem că la acest capitol excelează, oarecum, nu atât prin numărul
conferinţelor publice susţinute19, deoarece el nu a fost înregistrat decât cu o
singură manifestare de acest fel, respectiv cu alocuţiunea intitulată Verdi, ca
om politic - susţinută în 9 martie 194120, cu aceeaşi ocazie rostind un discurs şi
profesorul de muzică Marin Alexiu, pe aceeaşi temă, respectiv Verdi, omul şi
opera21, ci prin calităţile sale organizatorice şi de punere în valoare, spre
beneficiul public, a unor repere ale creaţiei artistice italiene, intrate în
patrimoniul universal.
Cu siguranţă, putem admite şi că Mariano Baffi a avut iniţiativa
omagierii lui Verdi, la Liceul Mihai Viteazul din Alba Iulia, sau poate ea i-a
aparţinut totuşi lui Marin Alexiu – dar, acest aspect nu este neapărat
relevant, importantă fiind modalitatea în care a fost organizată evocarea şi
Ibidem, p. 8.
SJAANR, FLMV, reg. 3/ 1922-1950, f. 89.
19 Anuar 1940-1941, p. 14. De exemplu, Eugen Hulea, care era la vremea respectivă şi
inspector general - şef al Regiunii Şcolare Alba, a susţinut 2 conferinţe publice, Ioan
Dumitrescu - 3 conferinţe, Lucian Munteanu - 2 (de fapt una, în două locuri diferite), iar
Virgil Cucuiu - 4 conferinţe.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
17
18
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sub acest aspect se simte implicarea integrală a lui Mariano Baffi, ceea ce a
conferit manifestării o valoare şi o ţinută culturală înaltă.
Oricum, cei doi profesori au conlucrat la realizarea acţiunii respective,
ceea ce nu se prea practica la nivelul activităţilor profesorale, fiecare cadru
didactic realizându-şi norma de activităţi extraşcolare pe cont propriu şi
parcă fiecare în competiţie cu ceilalţi.
De aceea, conlucrarea dintre cei doi profesori, Mariano Baffi şi Marin
Alexiu, ni se pare oarecum novatoare, în contextul atitudinal respectiv. De
altfel, şi cadrul în care conferinţele au fost rostite a fost unul complex,
deoarece ele au făcut parte integrantă dintr-o foarte reuşită Serbare şcolară, de
fapt dintr-o manifestare culturală în toată regula, al cărei artizan a fost cu
certitudine, Mariano Baffi, cu ecou deosebit la nivelul unui public local mai
amplu, decât cel strict şcolar.
Iată ce se relata în Anuarul liceului, din acel an, despre manifestarea
respectivă: „În primăvară, la 9 Martie 1941, liceul nostru, cu concursul
institutului italian din Alba Iulia, a serbat amintirea marelui compozitor
italian Giuseppe Verdi [...]”22.
Locaţia serbării nu a fost localul liceului, ci, cu viziunea lui Mariano
Baffi, adânc imprimată în organizarea şi realizarea sa, festivităţile s-au
desfăşurat „în sala Teatrului Caragiale”, actuala Casă de cultură a studenţilor,
din Alba Iulia, astfel încât manifestarea, realizată cu implicarea elevilor
Liceului Mihai Viteazul şi în special a profesorului de muzică Marin Alexiu, a
avut ca public ţintă, întreaga urbe interesată de cultură, în mod special de
muzică, istorie şi cultură italiană a oraşului Alba Iulia.
Astfel, nu numai că ţinuta manifestării artistice şi culturale realizată cu
implicarea elevilor liceului a avut o pondere ideatică şi artistică evidente, dar
i s-a şi conferit o alură politică şi diplomatică, oficială, la nivelul întregii urbe,
programul manifestării fiind, cităm, următorul:
„1. Imnul Regal român;
2. Imnul italian;
3. Verdi, ca om politic, conferinţă rostită de domnul Mariano Baffi, profesor
de limba italiană la liceul nostru;
4-8. Bucăţi muzicale din operele lui Verdi executate de orchestra liceului, cu
concursul de solo al elevei A. Topriceanu, de la Liceul de fete;
9. Verdi, omul şi opera, conferinţa domnului profesor de muzică Marin Alexiu;
10-12. Alte bucăţi alese din Verdi, executate de orchestra liceului nostru
precum şi solo-voce cântat de eleva T. Biriş”23,

ceea ce relevă complexitatea unui program, realizat cu elevii şi profesorii din
22 Ibidem,
23 Ibidem.

p. 10.
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Alba Iulia, oferit însă publicului doritor de cultură şi muzică clasică din
întreg oraşul.
După cum au fost redate punctele programului în Anuarul Liceului
Mihai Viteazul din 1941, intuim şi faptul că manifestarea a beneficiat şi de un
program tipărit, ceea ce a sporit, de bună seamă, ţinuta şi nivelul momentului
cultural şi de reînfrăţire spirituală româno-italiană, pe care Mariano Baffi a
ştiut să îl regizeze, cu aptitudini reale de animator cultural şi de profesor.
Sigur, manifestarea a avut şi o conotaţie politică, fiind şi un lobby făcut
Italiei vremii respective, în oraş existând, printre intelectuali, chiar printre
profesorii colegi de cancelarie ai lui Mariano Baffi, unii care aveau o
admiraţie deosebită faţă de Italia, indiferent de regimul politic din acea
vreme sau de implicarea ei în războiul din est, sau poate chiar în virtutea
acestora, cum era de pildă profesorul de desen Traian Achim24, în cazul
căruia am putut certifica, pe baza arhivei şi bibliotecii familiale nutrirea unui
veritabil cult pentru valorile artistice şi culturale ale Italiei din acel timp, el
fiind şi un colaborator al Institutului cultural italian din România, desigur
datorită şi relaţiei sale intelectuale strânse avută cu Mariano Baffi, în timpul
şederii la Alba Iulia.
De asemenea, putem presupune că în cadrul manifestărilor respective
vor fi fost etalate şi portretele conducătorilor de atunci ai României şi Italiei,
pentru că intonarea imnurilor naţionale nu ar fi putut fi efectuată decât întrun astfel de context, probabil în prezenţa portretelor lui Ion Antonescu şi
Benito Mussolini (!).
Pentru a fixa mai bine momentul cultural de la Alba Iulia în memoria
colectivă şi chiar peste timp, în cea a urmaşilor este de relevat faptul că,
aproape în mod cert, Mariano Baffi a putut să imprime şi textul conferinţei sale,
rostit cu acel prilej - aşa cum a putut finanţa şi imprimarea programului
manifestării -, la Tipografia „Solomon” din Alba Iulia, în acelaşi an, 1941,
fiind de presupus că în momentul desfăşurării serbării de la Alba Iulia
dedicată lui Verdi, broşura respectivă va fi fost distribuită participanţilor, nu
tuturor probabil, dar câtorva cu siguranţă, ceea ce ne dă o idee suplimentară
despre modul în care Baffi - cu probabilitate - a căutat să asigure
durabilitate, sau remanenţă în timp, în memoria colectivă, acţiunilor
culturale pe care le preconiza şi chiar le organiza.
Din păcate, nu am identificat nici un exemplar al unei astfel de
tipărituri ocazionale albaiuliene, care ar fi avut tot sub 20 de pagini, putând
fi eventual imprimată la Tipografia „Solomon” din Alba Iulia(?), sau nu, şi
pare a diferi de cea apărută la Tipografia „Alba” din Alba Iulia, de 14 pagini,
care conţinea textul discursului public rostit de Mariano Baffi, în 5 martie
24 Vezi

Mircea, Fleşer 2008, p. 47 şi, mai ales, Mircea et alii 2010, p. 9-10.
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1941 la Teatrul Naţional din Iaşi25, unde a fost de asemenea invitat să
conferenţieze, în cadrul unei manifestări a Misiunii culturale italiene, cu
adevărat reprezentativă pentru întreaga Românie, discurs care se intitula
simplu Giuseppe Verdi!
Dar, la ora actuală, nu avem certitudini că a imprimat un al doilea text,
dedicat lui Verdi, la Alba Iulia, în 1941, ci doar o intuiţie în acest sens,
urmând să insistăm în vederea identificării unui exemplar al tipăriturii
ocazionale respective, în vreo colecţie particulară din oraş.
Despre contribuţia elevilor la manifestare putem afirma că prestaţia
lor a fost de bună calitate, ştiut fiind că orchestra Liceului Mihai Viteazul din
Alba Iulia era compusă din instrumentişti care luau la modul cel mai serios
ore în particular, aşa cum reiese din mărturisirile doamnei Valentina Achim,
al cărei soţ, Traian Costin Achim, fiul profesorului de desen al aceluiaşi
liceu, Traian Achim, exersa din greu acasă, la vioară, iar repetiţiile de la
şcoală fuseseră, se poate presupune, susţinute, profesorul Marin Alexiu
implicându-se total pentru buna reuşită a programului. De asemenea, cele
două soliste de la Liceul de fete, pregătite şi ele, în mod special, probabil şi de
către profesoara lor de muzică, Elisabeta Mihalevschi, putem presupune că
luau şi ore de canto în particular.
Tot cu prilejul manifestării respective, Mariano Baffi le va fi oferit
celor două soliste eleve, de la Liceul de fete, cărţi italiene, sau doar câte un
dicţionar român-italian, una dintre ele putând fi chiar bunica fostului
student al doamnei Doina Puşcău, de mai târziu. Cu generozitatea-i
cunoscută, Mariano Baffi îi va fi răsplătit pe elevii participanţi, cu cărţi sau
poate bunica studentului albaiulian de mai târziu, despre care ne-a relatat
doamna Doina Puşcău, va fi primit cartea, ca premiu special, la încheierea
anului şcolar, ca elevă a profesorului italian la Liceul de fete, vădind real talent
la cursul său, ceea ce îl va fi determinat pe profesorul Mariano Baffi să o
recompenseze cu un premiu special, constând dintr-un dicţionar românitalian, păstrat de beneficiară cu multă grijă şi transmis urmaşilor (nepotului
său).
În anuarul Liceului de fete, din 1940/194126, prezenţa lui Mariano Baffi
era consemnată cam sec, specificându-se faptul că era profesor din
„misiunea italiană” şi că a avut câte 3 ore, la clasele a IV-a şi a V-a. Solista
din concertul dedicat lui Giuseppe Verdi, în 9 martie 1941, Adela
Topriceanu, de confesiune ortodoxă, era elevă în clasa a VI-a27, pe care a
promovat-o, deşi avusese o corigenţă, iar Tatiana Biriş, cealaltă solistă, de
25 Textul

respectiv este prezentat în Anexa actualului studiu.
L F 1940-1941, p. 32.
27 Ibidem, p. 47.
26 Anuar
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confesiune greco-catolică, promovase clasa a VIII-a cu o destul de frumoasă
medie de 8,1428. Dirigintele celor două eleve fuseseră Elena Bălteanu,
profesoară suplinitoare de latină şi greacă, la clasa a VI-a şi Maria Dordea, la
clasa a VIII-a, suplinitoare la filosofie-drept, fiind de presupus că Mariano
Baffi va fi avut cu ele discuţii pe tema participării elevelor respective la
spectacolul pe care îl realiza.
Erau mult mai puţine eleve în clasele de la Liceul de fete, decât la
Liceul Mihai Viteazul, pe vremea când a predat acolo Mariano Baffi.
Respectiv, în clasa a V-a erau înscrise 32 de fete, iar în a VI-a, numai 24.
Trierea lor era, se pare, cu adevărat severă, deoarece, spre anii terminali
numărul elevelor se diminua progresiv, în sensul că în clasa a VII-a figurau
19 înscrise, într-a VIII-a 15 înscrise, care de altfel au şi absolvit liceul, în
timp ce în clasele mici, se înregistrau următoarele situaţii: în clasa I 52
înscrise, în clasa a II-a 46, în clasele a III-a A şi B, câte 32 eleve, în total 64,
iar în clasa a IV-a 42 eleve29. Clasa a IV-a, la care a predat italiana Mariano
Baffi, a avut 42 de eleve, cu o mare discrepanţă a capacităţilor lor de
învăţare, cea mai bună elevă a clasei fiind Livia Eva Morariu, de confesiune
greco-catolică, care a absolvit cu media 9,11, urmată de Lăpăduş Sofica, tot
greco-catolică (8,40), Doina Codrea, tot de religie greco-catolică (8,33),
Dreghiciu Domnica, ortodoxă (8,10), Lucia Viorel, ortodoxă (7,93) şi Ligia
Eugenia Popa (7,92). De notat este şi faptul că printre elevele sale s-a aflat şi
Cimbrudean Lenina30, probabil fiica viitorului director al Muzeului din Alba
Iulia, de după război, Dumitru Ciumbrudean, al cărei prenume iese desigur
în evidenţă (pentru că făcea trimitere la Lenin!), ceea ce va fi observat şi
profesorul Mariano Baffi. Clasa a V-a, la care a predat Mariano Baffi, avea
32 de eleve, dintre care cel mai bine învăţa Aurelia Dărămuş (media 8,74),
urmată de Olimpia Boşorogan, baptistă (media 8,27), Zamfira Crişan (8,21),
Felicia Oancea (8,13), Stela Dragomir (7,98) Filofteia Borcan şi Lucia
Tămpănariu (7,96).
Din cercetarea întreprinsă în Anuarele liceelor din Alba Iulia,
menţionate, rezultă că Mariano Baffi a avut în anul şcolar 1940-1941, peste
191 de elevi, dacă îi luăm în calcul şi pe cei de la Liceul comercial (unde a
predat, probabil, tot la două clase şi tot câte 3 ore pe săptămână, ceea ce
corespunde unui număr de aproximativ 70 de elevi şi ceea ce ridică numărul
elevilor care au făcut cunoştinţă cu profesorul italian, în acel an şcolar la un

28 Ibidem,

p. 49.
p. 29-49.
30 Ibidem, p. 45.
29 Ibidem,
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total de peste 261 de elevi31), despre care nu avem încă informaţii
documentare, dintre care 117 au fost băieţi şi 74 fete, prezenţa noului şi
tânărului profesor în oraş stârnind, desigur, interesul tineretului studios, ca
un eveniment pe care urbea întreagă nu îl va fi ignorat, ci, îi va fi acordat
mai mult decât suficientă atenţie.
Au putut fi consultate şi câteva documente din perioada activităţii de
profesor la Liceul Mihai Viteazul din Alba Iulia a lui Mariano Baffi. În 12 mai
1941 a aflat şi el de libertatea care li se dădea celor doritori să oficieze
parastase în memoria profesorului Nicolae Iorga, inclusiv participării elevilor
la atare manifestări, ceea ce, desigur, constituia o omagiere a marelui savant,
mentor de suflet al lui Mariano Baffi, a cărui asasinare, în 26/27 noiembrie
1940, romanistul o trăise, cu mare stupoare, se poate crede, tot la Alba Iulia,
în postura sa dublă de profesor şi misionar cultural32.
De asemenea, a trăit tot aici şi evenimentele Rebeliunii legionare, destul
de tensionate, la Alba Iulia şi în împrejurimi, după cum se ştie, respectiv
evenimentele din 21-23 ianuarie 1941.
În 13 iunie 1941 semna şi romanistul, ca luare de cunoştinţă, o
dispoziţie a Inspectoratului şcolar regional Alba Iulia, cu numărul 1296/1941, din
10 iunie acelaşi an, împreună cu alţi 20 de profesori (Baffi semna al 18-lea)
de a se abţine „de la orice discuţiune sau propagandă antigermană”33. Era,
cu siguranţă, la capătul şederii sale la Alba Iulia, în calitate de profesor,
pentru că se apropia încheierea anului şcolar.
Ceea ce mai trebuie menţionat în legătură cu activitatea sa de la Liceul
Mihai Viteazul din Alba Iulia este faptul că a iniţiat şi o activitate de
culturalizare suplimentară a albaiulienilor interesaţi, inclusiv a elevilor, în
cadrul Cercului italo-român34, care pare a diferi de Institutul cultural italian
propriu-zis de la Alba Iulia şi în cadrul căruia vor fi fost cooptaţi
simpatizanţii de toate felurile ai Italiei şi valorilor sale culturale, îndeosebi.
De asemenea, s-au pus şi bazele unei biblioteci italiene, în cadrul bibliotecii
liceului, dar urmele acelor cărţi ale începuturilor, nu mai pot fi găsite, din
cauza epurărilor ulterioare, la care au fost supuse bibliotecile din oraş, în anii
de după război.
Disponibilizarea lui Mariano Baffi din corpul profesoral al Liceului
Mihai Viteazul era specificată şi în Anuarul Liceului din anul şcolar 1941/1942:
„Au ieşit din corpul didactic: [...] Baffi Mariano - titularul catedrei de limba
31 Cifra respectivă este desigur impresionantă, deşi numărul de ore săptămânale ale
profesorului nu a fost, nici pe departe, excesiv.
32 SJAANR, FLMV, dos. 14820/1941, f. 69 v.
33 Ibidem, f. 69 v.
34 Anuar 1940-1941, p. 13.
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italiană, transferat la Legaţiunea italiana din Bucureşti”, în locul său fiind investit
Raffaelle Amici, prin ordinul ministerial 276353, din 1941, care avea un
număr de ore dublu, respectiv 12, faţă de Mariano Baffi, la Liceul Mihai
Viteazul şi completare doar la Liceul de fete, nu şi la cel comercial35.
În 1942 a predat limba italiană, de fapt istoria limbii, literaturii şi a
artelor plastice italiene, chiar la Universitatea din Bucureşti, iar despre
activitatea sa didactică de până atunci, declara: „[…] ţin să menţionez că
atunci când am funcţionat la Braşov şi Alba Iulia am predat aceleaşi materii
şi la liceele din oraşele respective […]”. Din această mărturie a sa putem să
estimăm că probabil a predat la Braşov în perioada 1938-1940, de altfel,
romanistul însuşi releva indirect faptul că ar fi predat la Braşov înainte de a
activa la Alba Iulia, dar nu există, din păcate, consemnări bibliografice
referitoare la activitatea sa didactică şi culturală din oraşul de la Poalele
Tâmpei, precum şi faptul că nu a predat numai noţiuni de limbă italiană, ci
şi de literatură şi artă.
Oricum, în 1942 era deja mobilizat şi trimis pe Frontul de Est,
deoarece, în drum spre Rusia, se opreşte din nou la Alba Iulia, la o familie
din oraş, Stoia, fiind dus câteva zile şi la Şard, locul de origine al doamnei
Letiţia Stoia, prietenă apropiată a romanistului, aşa cum ne dovedesc cele
câteva fotografii făcute atunci la Şard sau cele cu Mariano Baffi în uniformă
militară, lăsate în amintire aceleiaşi familii36.
Plecarea sa pe front nu o putem lega, indirect desigur, în momentul
actual de înţelegere doar fragmentară a unor etape ale biografiei lui Mariano
Baffi, decât de organizarea Armatei Italiene din Rusia, denumită şi Armata a 8a, în iulie 1942, care a însoţit în zona aceasta a fronturilor celui de-al Doilea
Război Mondial, Corpul Expediţionar Italian din Rusia. Din păcate, ignorăm
aceste momente din biografia lui Mariano Baffi, respectiv experienţa
frontului, neştiind nici în ce unitate a luptat, nici ce grad a avut, nici ce i s-a
întâmplat de fapt în timpul efectuării serviciului militar. Oricum, în 1943
părea a se fi întors la Bucureşti, deoarece în 23 iulie 1943, profesorul Traian
Achim din Alba Iulia, era premiat de către Institutul cultural italian din
Bucureşti, cu mai multe cărţi, la recomandarea lui Mariano Baffi37.
Deceniul care a urmat încheierii războiului a fost unul dificil în
existenţa lui Mariano Baffi, dar, din păcate, nu avem la dispoziţie documente
sau informaţii bibliografice referitoare la segmentul biografic respectiv.
În 1955 publica Una problema sempre attuale: La Romanità dei Romeni38,
35 Ibidem,

p. 30.
pentru informaţiile respective domnului doctor Aurel Radu.
37 Mircea et alii 2010, p. 9-10.
38 În Studi romani, vol. 3 (1955), nr. 5, p. 548-563.
36 Mulţumim
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ceea ce îi releva postura de susţinător al ideii originii romane a poporului
român.
În 1956 murea, la Roma, Claudiu Isopescu, căruia de fapt i-a şi urmat,
la catedra de romanistică a Universităţii din Roma, până la îndepărtarea sa
din funcţia respectivă în 1963. Atunci, Mariano Baffi a scris Un grande
studioso scomparso: Claudio Isopescu39, pentru ca tot atunci, în 1956, să apară un
alt studiu important al lui, Leopardi filologo e la lingua romena40.
În 1957 apărea lucrarea lui Mariano Baffi Saggi di letteratura comparata
italo-romena41, titlu realmente de referinţă în contextul creaţiei sale, prin
intermediul căreia ni se dezvăluie ca un bun promotor în practică al Şcolii
comparatiste. Tot în 1957 publica Ignorate traduzioni dei poeti romeni dell'80042, şi
La Vita nova in romeno43, interesante reconstituiri de istorie literară
românească, popularizate în mediul cultural italian.
În 1958 era editat cursul universitar de bază al lui Mariano Baffi, care
îi dezvăluie solida pregătire filologică, sub titlul: Introduzione allo studio della
lingua romena/Università degli studi di Roma, Facoltà di lettere e filosofia44.
După apariţiile editoriale menţionate, care ilustrează o perioadă de
apogeu a activităţii sale de romanist, desfăşurată în Italia postbelică - la
Roma de fapt, în calitate de şef al Catedrei de romanistică a universităţii din
capitală, tot în continuarea realizărilor sale de vârf din acei ani, în 1961
Mariano Baffi s-a angajat la traducerea popularului - în România de atunci
desigur - roman Străinul de Titus Popovici, sub titlul Lo Straniero45, la relativ
puţin timp (respectiv 6 ani) după „lansarea sa la apă” în 1955.
Angajarea sa în acest sens este taxată la ora actuală ca un joc făcut
autorităţilor comuniste din România deceniului al şaptelea, în care Mariano
Baffi s-ar fi complăcut, dar dincolo de implicaţiile extraliterare ale unui astfel
de travaliu şi interpretările care i se pot da, nu trebuie uitat faptul că lucrarea
lui Titus Popovici avea şi o reală valoare literară, izvorâtă din talentul
incontestabil cu care a fost înzestrat autorul (dincolo de angajamentul politic
implicat, fără de care lucrarea cu siguranţă nu ar fi putut fi editată în
România anilor respectivi). Astfel, din punctul de vedere literar strict,
implicarea lui Mariano Baffi în traducerea şi popularizarea în Italia a unei
astfel de creaţii literare româneşti a vremii respective, trebuie apreciată totuşi
39 Apărut

în Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg, III, 1955/1956.
Napoli, la Editura Armanni, în 1956, extras din Giornale italiano di filologia, a. 9, nr. 3
(1956), p. 255-261.
41 La Roma, la Editura Manzoni, în 1957, 121 pagini.
42 În Giornale italiano di filologia, vol. 10 (1957), p. 108-116.
43 În Cultura neolatina, vol. 17 (1957), p. 177-181.
44 Apărut la Roma, Edizione Richerche, 1958, 80 pagini.
45 La Roma, la Editura Riuniti, în 1961, 452 pagini.
40 La
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cu amendamentul că nu poate fi negată calitatea sa literară reală, mai mult
sau mai puţin contaminată de conjunctura politică internă (şi chiar şi sub
acest aspect, al implicaţiilor politice şi ideologice, creaţia respectivă a lui
Titus Popovici rămâne ca un reper al deceniului al şaselea al secolului al XXlea, în istoria literaturii române).
Dar, dincolo de aspectele complicate ale implicării lui Mariano Baffi în
traducerea în limba italiană a romanului menţionat, moment biografic şi
bibliografic pentru care nici nu dispunem de surse documentare mai
detaliate, pentru a reconstitui auspiciile reale sub care s-a făcut angajamentul
respectiv, trebuie să relevăm faptul că importantă la momentul respectiv a
fost tentativa reluării relaţiilor diplomatice şi culturale româno-italiene, după ce ele
fuseseră întrerupte în mod brutal, după război.
În contextul respectiv, persoana şi personalitatea lui Mariano Baffi ni
se par nodale, el fiind omul care putea fi acceptat atât de către partea
italiană, cât şi de partea română, pentru reînnodarea relaţiilor culturale mixte
mai de anvergură, ulterior de altfel el jucând efectiv, în continuarea
tentativelor din deceniile şase şi şapte ale secolului al XX-lea, un atare rol
activ, pe parcursul deceniilor al optulea şi al nouălea. Sigur, ne-ar interesa
ecoul literar, în Italia, al traducerii făcute de către Mariano Baffi, respectiv
modul în care creaţia lui Titus Popovici a fost receptată atunci în peninsulă,
dar iarăşi nu avem la dispoziţie, deocamdată, sursele documentare care ne-ar
putea edifica în acest sens.
Tot în 1961, Mariano Baffi era implicat în apariţia volumului editat de
Mario De Michelli şi Dragoş Vrânceanu, Antologia della poesia romena,
presentazione di Salvatore Quasimode, biografie a cura di Mariano Baffi46, care începe
cu creaţie poetică populară şi continuă cu Ioan Budai Deleanu, Ienăchiţă
Văcărescu, Ion Heliade Rădulescu şi Grigore Alexandrescu. Printre autorii
traduşi apărând şi Alexandru Toma, Marcel Breslaşu, Mihai Beniuc, Maria
Banuş, Veronica Porumbacu, Victor Tulbure ş.a., cum nu se putea altfel, la
vremea respectivă. Volumul a avut parte şi de comentarii negative, din nou.
Angajarea lui Mariano Baffi în traducerea unora dintre creaţiile
reprezentative ale lui Mihail Sadoveanu - de fapt ale literaturii române
contemporane, care au fost astfel, în premieră, popularizate în Italia – este,
de asemenea, nodală şi supusă aceloraşi comentarii critice actualmente.
Astfel, în 1963 apăreau împreună L' osteria di Ancutza. La scure. Gente delle
capanne47, respectiv Hanul Ancuţei, Baltagul şi Bordeenii, cu o prefaţă de Mario
De Michelli, evident în traducerea lui Mariano Baffi. Bordeeni a fost editat

46 La

47 La

Florenţa, la Editura Parenti, în 1961.
Milano, Edizioni Avanti, 1963, 368 pagini.
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atunci şi separat, sub titlul: Le gente delle capanne48.
În anul următor, 1964, se edita studiul lui Mariano Baffi, intitulat
L’influsso del pensiero vichiano nella filosofia romena moderna49. În 1965 apăreau
separat Losteria di Ancutza50, adică Hanul Ancuţei, ca şi La scure51, adică
Baltagul, reeditarea traducerilor denotând faptul că întreprinderea editorială
respectivă nu fusese neapărat un eşec, ci chiar o anume reuşită, existând deja
în Italia un public receptor inclusiv pentru atare creaţii ale literaturii române.
În 1966 apărea lucrarea lui Mariano Baffi intitulată La leggenda di Traiano nella
tradizione medievale e nella visione poetica di Dante, Romae52.
După reluarea cursurilor de vară pentru străini ale Universităţii
Bucureşti, deci de prin 1975 mai ales53, Mariano Baffi a început să revină
mai sistematic în România, aproape ca pe vremea fiinţării Misiunii culturale
italiene din perioada dinainte şi din timpul războiului, dar sunt iarăşi greu de
documentat prezenţele sale în ţară, pe bază de surse, în perioada respectivă
şi prezentarea detaliată a relaţiilor culturale, pe care le-a reiniţiat şi resusţinut, cu o remarcabilă implicare personală, în noua perioadă a
contactelor diplomatice şi culturale româno-italiene.
În 1968 apărea lucrarea lui Mariano Baffi Dacia pre-romana e Romania
proto-cristiana: conferenza tenuta per la Fondazione europeo Dragan nella sua sede
romano..., il 26 giugno 196854, care denotă orientarea sa şi înspre istoria
românească, conturându-se, de pe-acum, tema sa principală de cercetare, cea
a găsirii urmelor romane (adică pecetea Romei, a romanităţii) în România şi
a celor româneşti la Roma (de fapt, în Italia), care l-a preocupat până la
sfârşitul vieţii. Tot atunci, se publica şi studiul său Figure ed opere della
letteratura italiana viste da Nicola Iorga, o rememorare a personalităţii marelui
său dascăl şi o sinteză asupra contribuţiilor sale la receptarea literaturii
italiene în România,
În noua perioadă, care se deschidea în existenţa sa, Mariano Baffi a
cunoscut viaţa literară şi intelectuală din România anilor '70 şi '80. A făcut
cunoştinţă personal cu mari personalităţi ca: Iorgu Iordan, Alexandru
Rosetti, George Călinescu, Tudor Vianu şi Boris Cazacu.
Travaliul său de traducător, de prezentator în Italia al valorilor
48 Versione

dal' romeno di Mariano Baffi, Bari, Edizioni Paoline, 1963, 103 pagini.
în Societas Dacoromana, Acta Philologica et Theologica, Roma, 1864.
50 Versione dal' romeno di Mariano Baffi, Introduzione di Mario di Michelli, Francovilla
(Chieti), Edizioni Paoline, 1965, 218 pagini.
51 Versione dal' romeno di Mariano Baffi, introduzione di Mario di Michelli, Francovilla
(Chieti), 1965, 218 pagini.
52 În Societas Academica Dacoromana, Acta Philologica, Tomus V, Roma, 1966.
53 Chiar de dinainte, de altfel, de prin deceniul al şaptelea.
54 La Roma, Studio tipografico, în 1968, 35 pagini + 1 ilustraţie.
49 Apărut
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culturale şi literare româneşti, cunoaşte o veritabilă ascensiune valorică pe
parcursul deceniului al optulea al secolului al XX-lea. Deceniul chiar debuta
pentru el cu apariţia în 1971 la Bucureşti a ediţiei sale bilingve din opera
poetică a lui Lucian Blaga, Nouăzeci de poezii/Novanta liriche55, moment
deosebit al activităţii traducătorului, care i-a prilejuit acomodarea cu
universul filosofic şi instrumentarul creativ al marelui poet român. În acelaşi
an, publica Gli umanisti italiani e la latinità del Romeno.
În 1976 era pusă în circuit public ediţia din George Bacovia,
Plumb/Piombo, traduzione a cura di Martiano Baffi, presentazione di Ion Dodu
Bălan56, oglindă a unui nou moment de răscruce din existenţa romanistului,
cel al receptării la nivel individual a operei poetice bacoviene, pentru a fi
prezentată şi tălmăcită publicului italian, cu relevarea exemplară a
originalităţii operei sale poetice.
Mariano Baffi era implicat în apariţia unei alte antologii de poezie, în
1981, când se imprima volumul, care prilejuia un dialog poetic, intitulat
Poesia contemporanea italo-romena, a cura di Francesco Gligora e Mariano Baffi57.
Sigur, este notabil interesul lui Mariano Baffi faţă de opera lui Mircea
Eliade, tot aşa cum au fost apropierile sale de Lucian Blaga şi George
Bacovia (ca să nu îi mai pomenim pe Titus Popovici, Mihail Sadoveanu sau
Petre Ispirescu, din care romanistul a tradus de asemenea). A avut totodată
fericirea de a-l fi cunoscut pe viu pe autor, dar traducerea şi acomodarea
pentru publicul italian a romanului Nuntă în cer a fost realizată după
versiunea în limba franceză, ceea ce relevă buna cunoaştere şi a acestei limbi
de către Mariano Baffi (ne întrebăm, desigur, şi dacă nu va fi confruntat
traducerea franceză cu versiunea originală, în limba română, din care ar fi
putut exista vreo ediţie şi în biblioteca lui Baffi). Astfel, în 1983 apărea
Mircea Eliade, Nuntă în cer/Noze in cielo, tradotto da Mariano Baffi58, ecoul
lucrării fiind mai mult decât notabil în viaţa literară din peninsulă. Un alt
studiu de referinţă al romanistului, L'opera di Pietro Metastasio in Romania59,
apărea în acelaşi an, 1983.
În 1984 vedea lumina tiparului cartea lui Mariano Baffi, La Romania
alla ricerca di Roma60, veritabilă sinteză a preocupărilor sale culturale românoitaliene, intrată în conştiinţa culturală contemporană ca un important reper
bibliografic, pe tema relaţiilor şi influenţelor culturale diverse din istoria şi
55 Ediţie

bilingvă de Mariano Baffi, prefaţă de Edgar Papu, Bucureşti, 1971.
la Bucureşti, Editura Minerva, 1976, 271 pagini.
57 Roma, Academia di propaganda culturale, 1981.
58 Milano, Jaca Book, 1983.
59 [Roma], [1983], 9 pagini.
60 Milano, Editura Nagard.
56 Apărută
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contemporaneitatea celor două popoare, român şi italian.
În 1988 apărea Il segreto del dottor Honigberger; seguito da Un uomo
grande/Secretul doctorului Honegberger. Un om mare61, iarăşi o traducere de
referinţă din nuvelistica lui Mircea Eliade, de interes în contextul receptării
creaţiei literare a lui Mircea Eliade în Italia.
Imediat, ulterior, în 1989, Mariano Baffi scria studiul antologic
Bessarabia e Transilvania, storia di due regioni contese62, o interesantă sinteză
istorică de popularizare europeană a problematicii teritoriilor litigioase de
atât de mare interes pentru români.
A fost redactor la Giornale dei poeti, publicând şi promovând poeţi şi
creaţii poetice reprezentative pentru Europa de Est, inclusiv poeziile unui
autor albaiulian, Constantin Dumitrescu, care a primit, graţie traducerilor lui
Baffi şi bunelor recomandări pe care i le făcuse în mediul literar italian, un
premiu internaţional, aceasta mai ales după 1963, când a fost îndepărtat de
la Catedra de romanistică a Universităţii din Roma. Urma să publice, aşa cum
anunţa cu puţin timp înaintea morţii volumul Orme di Roma in Romania, o
continuare, în replică tematică, a volumului anterior Romania alla ricerca di
Roma.
Prin intermediul lucrării de faţă, nu am încercat decât să creionăm
câteva din momentele vieţii şi activităţii culturale a romanistului italian
Mariano Baffi, îmbinând elementele biografice şi cele literare, pentru
semnalarea îndeosebi a raporturilor sale cu Alba Iulia, în speţă, şi atracţia sa
specială pentru opera unui mare creator român originar din împrejurimile
albaiuliene, respectiv, din Lancrăm şi ne referim desigur la Lucian Blaga,
pentru a cărui operă filosofică şi poetică a făcut o reală pasiune, inclusiv din
dorinţa de a-l prezenta aşa cum era, unic, plin de originalitate, intraductibil,
publicului italian. Ca atare, concluzionăm că Mariano Baffi, activând în anul
şcolar 1940-1941 la Alba Iulia, a putut cunoaşte pe viu realităţile româneşti
din zonă (de pe la Şard cu certitudine, inclusiv de pe la Lancrăm - putem
presupune, extinzând puţin sfera geografică locală, deoarece a dat dovada
bunei cunoaşteri a locului şi a oamenilor din ultima localitate specificată, în
cadrul de mai târziu al redactării biografiei lui Lucian Blaga), iar pe baza
cunoaşterii intime a poporului român, la el acasă a putut reda - probabil mai bine în traducerile sale sufletul, aleanurile şi structura mentală a
românilor. Totodată s-a încercat reliefarea faptului că Mariano Baffi nu a
popularizat doar valorile literare româneşti în Italia, ci a făcut şi serviciul
reciproc, prezentând românilor momente culturale italiene semnificative,
fiind, în acelaşi timp, un mare prieten al poporului român, al cărui ideal
61 Prefazione

62 Roma,

di Silvia Lagoria, Milano, Jaca book, în traducerea lui Mariano Baffi.
Edizioni dell' Università popolare romana, 1989, 51 pagini.
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existenţial l-a popularizat în Italia, şi nu numai, atingând inclusiv drepturile
sale istorice ca popor vechi, de origine romană, prezentând constituirea
statelor unitare român şi italian într-un frapant paralelism, cu simultaneităţi
mai mult decât grăitoare. Prin aceasta, el a pledat pentru recunoaşterea şi
promovarea frăţietăţii celor două popoare. Pentru Mariano Baffi, România a
devenit patria adoptivă, iar studierea şi cunoaşterea limbii şi literaturii
române, pasiune de o viaţă de om.
În finalul lucrării de faţă, anexăm textul discursului rostit în limba
română de Mariano Baffi la Iaşi în 5 martie 1941 la comemorarea morţii lui
Giuseppe Verdi, marele artist şi patriot, implicat în lupta pentru unificarea
Italiei, deoarece el ne ilustrează, la modul concret, potenţele expresive ale
romanistului, inclusiv stilul discursurilor culturale pe care le-a făcut publice,
cu ocazia diferitelor manifestări la care va fi participat, ca mesager al
spiritualităţii italiene pe pământ românesc. Impresionează, cu siguranţă,
capacitatea sa de expresie, adeseori plastică, în limba română, inclusiv
încărcătura intelectuală şi emoţională pe care o putea transmite auditoriului.

ANEXA
Mariano Baffi, Giuseppe Verdi, Alba Iulia, Tipografia „Alba”, 1941, XIX63
[Foaia de gardă]
GIUSEPPE VERDI
Deasupra dedicaţia autografă: Al collega Bacci/cordialmente,/Mar[iano] Baffi/
[Foaia de titlu]
MARIANO BAFFI/ GIUSEPPE VERDI/ Tip. „ALBA” Alba-Iulia 1941 XIX/: de mână:
F. Ba II.213; pe verso, o ştampilă cu textul: LIBRARIA UNIVERSITA MARIA S: S:
ASSUNTA./ LUMSA/ ROMA/

63 Originalul broşurii editate în Anexă se află la Biblioteca Giorgio Petrocchi, din Roma şi
paginile sale scanate au fost trimise la Centrul cultural italian din Alba Iulia, de fapt
domnului Gianfranco Fraccarollo, la solicitarea noastră. Îi mulţumim domnului Gianfranco
Fraccarollo pentru intervenţia domniei sale, în vederea obţinerii sale. De asemenea, se
impune a adresa mulţumiri, în mod deosebit, doamnei Giusi d' Alessandro care a răspuns
cu cea mai mare solicitudine, dorinţei noastre de cunoaştere a textului conţinut de broşura
amintită, care este, în acelaşi timp, o raritate, deoarece la Alba Iulia nu mai pot fi găsite
exemplare, în niciuna din bibliotecile din oraş, în urma epurărilor efectuate în anii de după
război.
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[P. 5]
Conferinţă rostită la Teatrul/ Naţional din Iaşi, cu prilejul/comemorărei64 a 40-a
aniversare/ dela65 moartea lui Giuseppe Verdi,/ în ziua de 5 Martie 1941 XIX./
[P. 7]
Un concert de muzică de Verdi, cum e cel de/ azi, n'are desigur nevoie de
prezentare. Cuvintele/ n' ar putea adăuga nimic la melodiile pe care/ dumneavoastră le veţi
auzi peste câteva clipe./ Şi dacă am fost chemat să vă vorbesc, n-a fost/ desigur pentru a vă
aminti bunăoară împrejurările/ în cari a fost scrisă Aida, sau peripeţiile prin cari/ au trecut,
din cauza cenzurii politice a vremii,/ Rigoletto sau Balul mascat, până să apară pe scenă./ A
fost poate mai mult pentru a vă spune, ca Italian, ce răscoleşte în orice inimă italiană,
muzica/ maestrului pe care-l comemorăm astăzi. A fost/ pentru ca să vă amintesc că
oriunde cântă o/ vioară suavul Caro nome din Rigoletto, oriunde intonează o orchestră marşul
triumfal din Aida,/ oriunde se înalţă spre cer o voce murmurând Ave Maria din Otello,
totdeauna se împrăştie prin/ acea vioară, prin acea orchestră, prin acea voce,//
[P. 8]
uşor, ca pe aripile unui vis, în depărtările lumii,/ o fărâmă din sufletul italian./
Giuseppe Verdi a avut fericirea - fericire de/ invidiat - de a trăi în furtunoasa şi
tulburătoarea/ epocă ce a adus la Roma generaţia lui Garibaldi/ şi a dat Italiei unitatea. Şi
n'a fost numai spec-/ tator la evenimentele timpului său, a fost şi actor,/ ba aş putea spune
chiar protagonist./
Dar eu nu mi-am propus să rezum viaţa/ maestrului, pe care a închinat-o necurmat
şi ex-/ clusiv studiului, dispreţuind publicitatea, preocupat/ numai să se apropie cât mai
mult de idealul/ artistic care-i înflăcăra imaginaţia, ci să urmăresc/ evoluţia geniului său, a
cărei claritate este emi-/ namente italiană, care n'a cunoscut nicio66 tran-/ zacţie şi n'a
pactizat niciodată, nici chiar în operele/ terminate mai în grabă, cu corupţiile şi deviaţiile/
gustului.
Viaţa artistică a lui Giuseppe Verdi are trei/ perioade: prima pe care am numi-o de
formă/ clasică, a doua de formă romantică şi a treia de/ formă reală, adică umană. În prima
fază s'a in-/ spirat din limpezimile izvoarelor artei italiene,/ relevându-ni-se vâna nesecată a
geniului său/ muzical, care poate exprima orice tristeţe şi orice/ pasiune a sufletului. Când a
apărut drama ro-/ mantică a evoluat, cu bogăţia geniului său, în/ această nouă formă în
care străluciră puterea de/ invenţie şi profuziunea de forme ale fanteziei sale. Şi când la
orizontul artei apăru steaua lui Richard//
[P. 9]
Wagner, Verdi o admiră dar nu se tulbură. Păzitor/ fidel al tradiţiei şi al şcoalei italiene, el
Genitiv învechit, uzitat încă în perioada interbelică.
Prepoziţiile respective se scriu acum dezlegate, dar la vremea respectivă, regulile
ortografice ale limbii române cereau scrierea lor legată.
66 Aşa se impusese, prin regulile ortografice ale epocii, scrierea împreună a particulelor
respective.
64
65
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deosebi/ cu multă înţelepciune ceea ce nu se opunea unei/ raţionale asimilaţii de ceea ce
contrazicea carac-/ terul particular al geniului nostru.
El n'a imitat ci a găsit, în iniţiativele altora,/ numai prilejul unor iniţiative proprii,
dând artei/ universale, în ultimile sale două capodopere, un/ nou tip de tragedie şi de
comedie lirică.
Un Rossini exprimase înainte de el limpezi-/ mile sufletului naţional, un Bellini
duioşia blândeţii,/ un Donizetti spontaneitatea efusiunilor; Giuseppe/ Verdi expărimă
pasiunea: pasiunea care se revarsă/ sgomotoasă67 în operele din tinereţe, devine con-/
ştientă la maturitate şi se supune la bătrâneţe/ frânelor măsurii şi tehnicii, fără să se stingă
însă/ vreodată, întocmai ca un elixir care nu se revarsă/ peste marginile paharului, dar
fierbe cu toate/ acestea generos în cristalinele transparenţe./
Într'o scrisoare a lui, rămasă celebră, Verdi/ încheia o serie de învăţături şi precepte
cu/ aceste cuvinte: „Să ne întoarcem la antichitate şi/ vom progresa”. Cu toată afirmaţia
aceasta noi/ putem spune că puţini artişti au rămas atât de/ moderni ca Verdi. Nimeni n'a
ştiut să se împace/ mai bine ca el cu progresele muzicii, cărora şi-a/ închinat toate puterile
sufletului.
Din an în an, din operă în operă, din cucerire/ în cucerire, din triumf în triumf, a
străbătut în-/ treaga gamă a dorinţelor, a pasiunilor şi a senti-//
[P. 10]
mentelor omeneşti, lăsând pretutindeni pecetea/ neştearsă a urmei lui. Dela Nabucco,
puternică/ manifestare a unei fantezii juvenil îmbobocite, a/ ajuns numai în doi ani la
Ernani, care a rămas/ cucerirea cea mai îndrăzneaţă a muzicii în epoca/ romantismului.
Mereu nemulţumit de sine, mereu/ ispitit să lase frâu liber pasiunilor cari îi frământă/
sufletul în furtună, el cere noilor genii cari68 apar/ să-şi învioreze figurile cu culorile paletei
sale./ El cântă astfel dragostea nefericită, nenorocirile/ familiare69, ura de rasă şi amorul
corupt care se/ purifică în moarte. Apar astfel din fantezia lui/ Mesnadierii şi Luisa Miller,
Rigoletto, Trovare/ şi Traviata. Înflăcărat de ideile de libertate cari/ umpleau inimile tuturor
Italienilor, el blestemă în/ La battaglia di Legnano şi în I Vespri siciliani, tirania/ străină.
Iubirea îl mai încearcă încă o dată şi,/ în Balul mascat şi în Puterea destinului, renasc/ cele mai
gingaşe cântece de dragoste cari păreau/ că muriseră pentru totdeauna pe mormântul lui/
Vincenzo Bellini. Întinde aripa geniului său în/ regiunile politicii şi [în]cearcă să smulgă
întunecatului/ Filip al II-lea teribile secrete de Stat, pe cari/ gelozia i le face şi mai teribile.
Se găseşte în/ faţa vechii civilizaţii egipţiene, descifrează limba-/ jul iubirii unei sclave din
Etiopia şi scrie idila/ tragică a celor doi amanţi cari înşeală din dra-/ goste. Adoră pioasa
viaţă a maurului din Veneţia/ şi, încet, încet, o îmbracă în note muzicale, în/ gânduri pe cari
le încredinţează memoriei, în//
[P. 11]
motive cari vor rămânea vreme de treizeci70 de/ ani un mister şi iată că în cele din urmă
67 Aşa

se scria în perioada interbelică.
învechită perpetuată de ortografia interbelică.
69 Trebuia desigur folosit termenul familiale, dar aceasta poate fi doar o greşeală de tipar.
70 În text treizece.
68 Formă
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iese/ din mâinile lui, desăvârşit, Otello; şi povestea/ din vechia literatură italiană emigrată de
cât-/ va timp în teatrul străin, devine iarăşi italia-/ nă şi împrăştie din nou în lume
încântarea/ şi fiorul. Nemuritorul surâs al lui Shakespeare/ îl convinge să se încerce (sic!) în
comedia muzicală şi,/ la vârsta de 80 de ani, Verdi scrie Falstaff, în-/ cercarea lui devenind o
victorioasă luptă. Falstaff/ fu ultimul cuvânt pe care acest mare maestru l-a adresat scenei. A
fost cuvântul bucuriei. Caşi/ înţelepţii şi eroii legendelor clasice şi-a încoronat/ şi el albele-i
tâmple cu florile învingătoare ale/ tinereţii.
Giuseppe Verdi n'a vorbit niciodată despre/ muzică cu nimeni, mai ales despre
muzica lui./ Muzica lui este de concepţie tainică şi profanii/ nu se pot apropia de ea.
Personagiile dramei,/ de îndată ce aceasta i-a apărut în conştiinţă,/ încep să populeze
castelul fantastic a[l] visului lui,/ care va ajunge într'o bună zi o construcţie splendid/
terminată, sau se va risipi în fum ca viziunile de/ aur ale unui vis. De ce să desvăluim71
înainte de/ vreme altora taina misticei nunţi a artei cu sacer-/ dotul îndrăgostit de ea?
Inventiva lui vervă îşi/ avea capriciile ei ca şi modestia ei. Şi însingurarea/ lui Verdi,
dispreţul său faţă de curiozitate şi de/ critică n'au fost decât manifestarea a ceea ce pe/
nedrept s'ar putea chema mizantropia orgoliului.//
[P. 12]
Dar nimeni n'a cunoscut totuşi ca el o mai / caldă şi mai continuă admiraţie, nimeni
n'a cules/ în faţa unor săli arhipline tributuri mai mari de/ ovaţiuni. Operele lui cunoscură
la Teatrul Imperial/ din Petersburg aceleaşi aplauze pe cari le culegeau/ la Scala din Milano;
avură la Cairo, în Egipt,/ acelaşi triumf pe care-l aveau la toate stagiunile/ teatrelor din
Roma, Veneţia şi Turin; erau salutate/ la Paris cu acelaşi entuziasm cu care erau primite/ la
Palermo sau la Genova; atrăgeau în vârtejul/ muzicii lor mulţimile Londrei şi ale Vienei
caşi/ pe acelea ale Florenţei sau ale Neapolului72.
Dar muzica lui Verdi, deşi triumfătoare pe toate scenele lumii, a rămas şi va rămâne
tot-/ deauna cea mai înaltă expresie a muzicii italiene.
El, care în epoca eroică a Renaşterii noastre,/ prin un misterios acord de glasuri, pe
care sufletul/ poporului a ştiut să-l facă atât de viu, avusese/ meritul de a simboliza
aşteptata unitate a Italiei/ în jurul tronului primului ei Rege. El a fost în-/ tr'adevăr un
unificator al nostru pe vremea când/ ideia73 naţională, cuprinsă în unda vioaei sale mu-/
zici, alerga liberă, neînţeleasă de duşman, dela/ Alpi şi până la mare. Revoluţia noastră
împotriva/ străinilor El a cântat-o, în I Vespri siciliani, dure-/ rea tuturor pribegilor noştri,
El a evocat-o, în/ Nabucco şi tot El a chemat la luptă, în I Lombardi,/ sufletul de-a pururi
războinic al soldatului nostru./
Unii au afirmat că Verdi este un suveran al/ muzicii prin măreţia artei sale care,
până la a-/
[P. 12]
dâncile lui bătrâneţi, şi-a reînoit74 mereu formele/ ca dintr'un izvor al tinereţii nemuritoare;

71 Aşa

se scria în perioada interbelică.
ar fi fost preferată forma Neapolelui.
73 Acum e considerată corectă forma ideea.
74 Ortografia actuală cere dublarea lui n, sub forma reînnoit.
72 Acum
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că a/ fost suveran prin categorica întâetate75 dată, în/ lumea armoniilor supreme, minţii şi
sufletului. Eu/ prefer să afirm că Verdi a fost un ambasador,/ cel mai autentic ambasador
al artei italiene în/ lume, deoarece, personificată în operele lui, trece/ munţii şi oceanele
însăşi arta italiană, adresân-/ du-se întregii lumi într'o aceeaşi limbă şi făcân-/ du- se
înţeleasă şi iubită pretutindeni.
Când în noaptea de 27 Ianuarie 1901 a în-/chis ochii pentru totdeauna, poporul
nostru, care găsise în opera octogenarului aceaşi căldură,/ aceleaşi pasiuni şi aproape
aceleaşi speranţe din/ toate operele lui, chiar şi cele mai tinereşti, s' a/ întrebat oarecum
tulburat, încremenit de uimire:/
„A murit Verdi? Poate Verdi să moară?”
Un poet, Gabriela d'Annunzio, făcându-se in-/ terpretul sufletului poporului,
strânge într'o rugă-/ ciune la mormântul marelui dispărut frunţile celor/ trei mari genii ale
ginţii italiene: Dante, geniul/ poeziei, Michlealgelo, geniul artelor, Leonardo,/ geniul
ştiinţei. Poetul îşi închipue76 că umbrele/ celor trei genii îi însoţesc rămăşiţele pe drumul/
veşniciei, înălţând spre el, dela Brennero la Peloro,/ dela Cimino la Catria, ca un cor imens,
melodia/ supremă a Patriei. Italienii, cari s'au hrănit din/ pănea77 muzicii lui, cari au respirat
aerul pur şi/ nemărginit al muzicii lui, asistă muţi la glorioasa/ trecere a rămăşiţelor lui, El
dăduse o voce tutu-//
[P. 14]
ror speranţelor şi tuturor durerilor; El/ plânsese şi iubise pentru toţi. El fusese pentru/ noi
curat ca aerul şi ca apa izvorului. El, care/ se născuse din pământ, din acelaşi pământ care/
ne dă boi puternici, stejari falnici şi grâu de aur,/ a ştiut să-şi făurească sufletul din bronzul
celor/ mai autentici eroi ai rasei.
De aceea astăzi, la patruzeci de ani dela moar-/ tea lui, la întrebarea dureroasă pe
care şi-au pus-o/ atâţia în îneguratele78 zori ale zilei din acel Inua-/ rie, noi putem răspunde
că Verdi n' a murit,/ pentru că Verdi nu poate muri. Parca neîndură-/ toare a tăiat firul
vieţii bătrânului geniu, dar Verdi/ trăeşte79 mereu, Verdi va trăi mereu cât vor fi pe/ lume
suflete însetate de frumos, cât vom cere/ melodiilor sale, în sbuciumul existenţei noastre/
zilnice, un pic de odihnă pentru inima noastră,/ cât ne vom opri să cerem muzicii sale, în
ura-/ ganul vieţii care ne frământă, un pic de răgaz/ pentru sufletul nostru. Verdi trăeşte şi
acum,/ aici între noi, trăeşte prin muzica lui, prin arta/ lui, care, oriunde se înalţă, poartă
pretutindeni/ cu ea imaginea Italiei, a Italiei mama nemuritoare/ a tuturor artelor şi a
tuturor muzelor.

75 Acum

se acceptă forma întâietate.
se scrie închipuie.
77 Azi se acceptă forma pâinea.
78 Astăzi este considerată corectă forma înneguratele.
79 Se acceptă acum forma trăieşte.
76 Acum
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The Life and Activity of Mariano Baffi (1910-1994).
Published and Unpublished Bio-Bibliographical References
(Abstract)
Mariano Baffi began his studies of Romanian culture at Naples in 1936 with the
reputed teacher, Bukovina born, Teodor Onciulescu, but it was the great historian Nicolea
Iorga who gave him the first stimuli, during his 1935 lectures in Naples, on which occasion
he offered Baffi several Romanian books. Mariano Baffi’s first contact with Romania dates
from the summer of 1937 when he consolidated the knowledge gathered during the school
year 1936-1937 with Teodor Onciulescu in Naples, at the summer courses for teachers
organized by Nicolae Iorga and held at Vălenii de Munte. In 1938, he attends the summer
courses for teachers entitled “Latin University ” organized between 1935-1941 at the
Principesa Elena High School for girls from Braşov. We dare to suppose, although the
documentary support lacks, that he rested in Braşov both as cultural messenger of the
Italian Cultural Mission in Romania as well as teacher at the fore-mentioned high school
until the end of the school year 1939-1940. During the school year 1940-1941 he was
teacher at Alba Iulia. Thus, we consider that between 1938 and 1942, throughout more
than five years, Mariano Baffi was highly active in Romania as a fully-fledged cultural
missionary. He was part of the Italian Cultural Mission under the orders of Bruno
Manzone, director of the Italian Culture Institutes of Braşov (1938-1940) and Alba Iulia
(1940-1941) as well as school teacher,. During the school year 1940-1941, Mariano Baffi
was a teacher of Italian language both at the Mihai Viteazu High School of Alba Iulia, as
well as at the High School for girls and the Commerce School in the same town with a
teaching extension. The present paper tries to retrace his didactic activity in Alba Iulia,
including the atmosphere of the school show of 9 March 1941 dedicated to the
commemoration 40 years since the demise of Giuseppe Verdi.
The bibliography of Mariano Baffi’s opus known to us begins with a paper from
1937, Angelo Borzelli, un sconosciuto poeta italo-spagnolo del Cinquecento, and continues with a
series of different other publications, as follows: Il Vesovio a Pompei nei diari di tre viaggiatori
romeni del secolo scorso (1940); Una problema sempre attuale: La Romanità dei Romeni (1955); Un
grande studioso scomparso: Claudio Isopescu (1956); Leopardi filologo e la lingua romena (1956); Saggi
di letteratura comparata italo-romena (1957); Introduzione allo studio della lingua romena/ Università
degli studi di Roma, Facoltà di lettere e filosofia (1958); Titus Popovici, Lo Straniero (1961);
volume edited by Mario De Michelli and Dragoş Vrânceanu, Antologia della poesia romena,
presentazione di Salvatore Quasimode, biografie a cura di Mariano Baffi (1961); Mihail Sadoveanu,
L' osteria di Ancutza. La scure. Gente delle capanne (1963); Mihail Sadoveanu, La gente delle
capanne (1963); L’influsso del pensiero vichiano nella filosofia romena moderna (1964); L' osteria di
Ancutza (1965); La scure (1965); La leggenda di Traiano nella tradizione medievale e nella visione
poetica di Dante, Romae (1966); Dacia pre-romana e Romania proto- cristiana: conferenza tenuta per la
Fondazione europeo Dragan nella sua sede romano..., il 26 giugno 1968 (1968); Figure ed opere della
letteratura italiana viste da Nicola Iorga (1968); Lucian Blaga, Nouăzeci de poezii/ Novanta liriche
(1971); Gli umanisti italiani e la latinità del Romeno (1971); George Bacovia, Plumb/ Piombo,
traduzione a cura di Martiano Baffi, presentazione di Ion Dodu Bălan (1976); Poesia contemporanea
italo-romena, a cura di Francesco Gligora e Mariano Baffi (1981); Mircea Eliade, Noze in cielo,
tradotto da Mariano Baffi (1983); L' opera di Pietro Metastasio in Romania (1983); La Romania alla
ricerca di Roma (1984); Mircea Eliade, Il segreto del dottor Honigberger; seguito da Un uomo grande
(1988); Bessarabia e Transilvania, storia di due regioni contese (1989) etc. He was publisher of
Giornale dei poeti, Rome, publishing and promoting poets and poetic creations representative
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of Eastern Europe, including the poems of Constantin Dumitrescu from Alba Iulia, who
received an international award, due to Baffi’s translations and the recommendations which
the Italian professor had made for him in the Italian literary environment.
The present paper simply highlights several moments in the life and cultural activity
of the Italian Romanist Mariano Baffi, combining biographical and literary elements in
order reveal his interactions with the city of Alba Iulia and his special attraction towards the
work of Lucian Blaga. Mariano Baffi was intimately acquainted with the Romanian reality
of the Braşov and Alba Iulia areas. This intimate notion of the Romanian folk in its natural
habitat enabled him to better depict the spirit, nostalgias and mental structure of the
Romanians in his translations. Not only did he popularize Romanian values in Italy , but he
also presented significant Italian cultural events to Romanians. He was a friend of the
Romanian people, whose ideal he popularized in Italy and not only, advocating its historical
rights as old nation, of Roman origin, presenting the creation of the Italian and Romanian
nations in a stunningly parallel manner with more than compelling similarities. He thus
pleaded for the recognition and promotion of the brotherhood between the two nations.
To Mariano Baffi, Romania became his second country and the study and knowledge of
the Romanian language a lifetime passion.
Explanation of figures
Fig. 1. Mariano Baffi (1910-1994).
Fig. 2. Mariano Baffi - Doctor Radu's place (1942).
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Keywords:
Romanian studies, Romanian literature, literary translation, The Italian
Cultural Mission, didactic activity.

577
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Fig. 1. Mariano Baffi (1910-1994)

Fig. 2. Mariano Baffi - acasă la doctorul Radu (1942)
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George Bodi, Hoiseşti-La Pod. O aşezare cucuteniană pe valea Bahluiului,
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, XIII, Editura Pim, Iaşi, 2010, 297 p.
Lucrarea pe care o analizăm în
rândurile de faţă a apărut sub egida Academiei
Române - Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie
Iaşi - unde autorul îşi desfăşoară activitatea de
cercetare - şi a avut ca referenţi ştiinţifici pe
reputaţii preistoricieni ieşeni Vasile Chirica şi
Nicolae Ursulescu. De altfel, prof. N.
Ursulescu semnează şi Cuvântul înainte, având
cel puţin două argumente în acest sens:
cunoscător avizat al problematicii pe care
cartea o tratează, fiind şi coordonatorul
echipei care a efectuat săpăturile arheologice
de la Hoiseşti, precum şi calitatea de
conducător ştiinţific al tezei de doctorat pe
care George Bodi a susţinut-o la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi în anul 2009, teză
ce stă de fapt la baza prezentei lucrări. La
realizarea cărţii au mai avut contribuţii
cercetători din domenii conexe arheologiei
(Nicolae Buzgar, Dan Aştefanei, Andrei Buzatu, Luminiţa Bejenaru, Romeo
Cavaleriu), asigurându-se astfel şi o necesară componentă interdisciplinară.
La momentul actual, arheologia preistorică românească este încă deficitară
cu privire la valorificarea cercetărilor, iar publicarea monografiilor de sit nu face
excepţie de la această realitate. În acest context, demersul colegului nostru este
unul de salutat şi binevenit, deoarece cartea aflată în atenţia noastră este tocmai o
astfel de lucrare. Rândurile de faţă ne oferă şi prilejul să remarcăm faptul că,
raportat la epoca neolitică şi eneolitică de pe teritoriul actual al României,
cercetarea civilizaţiei cucuteniene a condus în particular la apariţia unei ample şi
valoroase literaturi de specialitate, ce însumează printre altele remarcabile lucrări cu
caracter monografic.
Fiecare sit arheologic îşi are propria istorie, mai mult sau mai puţin fericită
din perspectiva condiţiilor generale oferite celor ce se încumetă să-i descifreze
tainele. Deşi în ultimele două decenii constrângerile arheologiei preventive au
devenit o obişnuinţă, nu putem să nu constatăm cu satisfacţie din lecturarea
conţinutului cărţii faptul că numărul arheologilor care reuşesc să transforme o
iminentă distrugere a patrimoniului arheologic într-o oportunitate de cercetare şi
valorificare ştiinţifică a crescut cel puţin cu unul.
În linii generale, autorul a urmat cu rigurozitate metodologia realizării unei
lucrări cu caracter monografic, exploatând la maxim întreaga documentaţie
arheologică avută la îndemână. Un prim câştig evident este punerea rapidă în
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circulaţia ştiinţifică a materialului inedit, care beneficiază de o tratare analitică,
ordonarea tipologico-stilistică a artefactelor fiind raportată permanent la contextul
arheologic.
În rândurile de mai jos, vom face o serie de aprecieri punctuale asupra
aspectelor pe care le considerăm de interes şi pe care lucrarea de faţă le aduce în
discuţie.
De la început, George Bodi şi-a focalizat eforturile asupra studiului
aşezărilor/locuirilor cucuteniene, pornind de la factorii de mediu şi determinismul
geografic, ce au condus la anumite ocupaţii şi sisteme sociale. Acest demers ne este
prezentat cu argumente pertinente în subcapitolul Date generale despre tipurile de
aşezări ale culturii Cucuteni. Cadrul teoretic şi metodologic general (p. 15-27).
Cap. I, Contextul descoperirilor ne oferă informaţii privitoare la cadrul fizicogeografic şi la prezentarea cercetărilor arheologice (p. 29-50). Sunt descrise
stratigrafia şi principalele complexe, cu precădere locuinţe de suprafaţă, cu detalii
riguroase privind elementele constructive şi inventarul acestora, relevate în urma
observaţiilor stratigrafice amănunţite. Sondarea sitului prin deschiderea unui număr
redus de unităţi de cercetare şi de dimensiuni relativ restrânse, strategie determinată
de natura şi constrângerile săpăturilor de la Hoiseşti, considerăm a fi principalul
minus al cercetărilor de aici, ce însă nu poate fi imputat autorului.
În cap. II Unelte şi arme, sunt analizate metodic piesele litice şi artefactele
realizate din materii dure animale, din perspectivă tipologică şi a tehnicilor de
prelucrare: Unelte şi arme din piatră (p. 57-68, Pl. 14-27), Determinarea tipologică a
inventarului din materii dure animale (p. 114-121, Pl. 35-39). Ne-a atras atenţia
subcapitolul Determinările traseologice şi importanţa lor pentru reconstituirea activităţilor
economice (II.1.c), ce tratează funcţionalitatea prezumată a uneltelor litice, prin
metodele „low power approach” şi „high power approach”, conducând la
obţinerea unor rezultate încurajatoare (p. 83-112).
Analiza inventarului ceramic (cap. III), se bucură - cum era şi de aşteptat dat
fiind faptul că se face referire la o aşezare cucuteniană - de o atenţie sporită din
partea autorului (p. 127-181). Apreciem strădania lui George Bodi de a realiza o
încadrare tipologică funcţională pentru materialul ceramic studiat, apelând pentru
asta şi la etnoarheologie: vase de gătit, vase pentru servirea şi consumarea hranei,
vase pentru păstrarea bunurilor solide, vase pentru păstrarea lichidelor, vase pentru
transportul lichidelor.
Subcapitolul Studiul Raman al pigmenţilor utilizaţi în decorarea cu pictură a ceramicii,
datorat cercetătorilor Nicolae Buzgar, Dan Aştefanei şi Andrei Buzatu ne prezintă
date relevante privind analizele pe pigmenţii alb, roşu şi negru, oferind şi posibile
locaţii pentru zonele de unde erau procurate materiile prime. Plastica de la Hoiseşti,
analizată în cap. IV, se încadrează în tipologia plasticii cucuteniene, cu o menţiune
pentru protomele zoomorfe (Pl. 57-64).
Analiza materialului arheozoologic (cap. V), datorat cercetătorilor Luminiţa
Bejenaru şi Romeo Cavaleriu reflectă strategii individualizate a comunităţii de aici
privitor la creşterea animalelor, unde procentajele de Sus scrofa domesticus, Ovis aries,
Capra hircus sunt superioare procentajului de Bos taurus, marcând o situaţie aparte,
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explicată prin caracteristicile de paleomediu. Pe baza analizei ceramicii tricrome,
autorul propune încadrarea în faza A3 a culturii Cucuteni a aşezării de la Hoiseşti
(p. 227).
Capitolul de Concluzii (p. 229-239) aduce autorul în situaţia să găsească
răspunsuri pentru a explica de ce comunitatea cucuteniană de la Hoiseşti şi-a
întemeiat o aşezare în lunca inundabilă a râului Bahlui, ce nu oferea condiţii
propice practicării extensive a agriculturii. Caracterul specializat al producţiei
ceramice şi a pieselor litice, coroborat cu observaţiile privind o activitate redusă în
domeniul cultivării plantelor şi a creşterii animalelor, pare a oferi lui George Bodi
cheia înţelegerii tipului de economie practicat de cucutenienii de la Hoiseşti, aceea
de economie cu caracter deschis, cu o producţie specializată, orientată spre surplus,
spre schimburile extra-comunitare. Acest model de cercetare a unui sit, în care sunt
evidenţiate particularităţile de mediu şi caracteristicile landşaftului, în strânsă
legătură cu activităţile productive ale comunităţilor umane, reliefate prin
meşteşugurile practicate, ne aduce în faţa analizei contextuale, ce poate conferi
cercetării arheologice o finalitate individualizată, specifică fiecărei aşezări.
Monografia beneficiază şi de un Abstract (p. 240-252) destul de consistent,
redactat în limba engleză, facilitând în acest fel accesul la informaţie pentru
specialiştii de peste hotare.
Instrumente utile în sprijinul cercetătorilor perioadei le considerăm anexele
de la finalul lucrării, o dovadă suplimentară a acribiei şi metodelor analitice de lucru
la care autorul a făcut apel: Descrierea formelor ceramice specifice fazei Cucuteni A (Anexa
1); Ordonarea tipologică formală a formelor de vase specifice fazei Cucuteni A (Anexa 2).
Dacă aşezarea cucuteniană de fază A de la Hoiseşti (com. Dumeşti, jud. Iaşi)
reprezintă astăzi în literatura de specialitate mai mult decât un punct în repertoriul
descoperirilor aparţinând marii civilizaţii eneolitice est-carpatice, acest fapt se
datorează în bună măsură muncii şi stăruinţei lui George Bodi, care a reuşit cu
promptitudine şi profesionalism să ne ofere o lucrare monografică care onorează
colecţia unde a văzut lumina tiparului şi mai mult decât atât, să ne propună un
model de cercetare pentru un sit arheologic.
Mihai GLIGOR



Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; e-mail: m_gligor@yahoo.com.
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Călin Anghel, Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, Alba Iulia, Editura Altip,
2011, 294 p.
La începutul anului 2011, a fost
publicat cel de-al doilea număr din seria
Bibliotheca Musei Sabesiensis şi anume
lucrarea semnată de Călin Anghel,
Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, care
urmăreşte istoria şi dezvoltarea
urbanistică a Sebeşului, din secolul al
XIII-lea până la începutul secolului XX.
Cartea publicată este teza de doctorat a
autorului, susţinută public, în anul 2009,
la Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, sub coordonarea acad.
Marius Porumb.
De altfel, lucrarea propriu-zisă
este precedată de un Cuvânt Înainte
semnat de academicianul Marius
Porumb. Urmează o Introducere, în
care autorul subliniază rolul important
pe care l-a jucat Sebeşul, o perioadă, în
peisajul urban transilvănean şi apoi
precizează o serie de aspecte de metodă, în ceea ce priveşte documentarea şi
elaborarea lucrării, preferând prezentarea cronologică a etapelor dezvoltării urbane
a localităţii.
În primul capitol - Cadrul geografic - sunt prezentate informaţii diverse
referitoare la localizarea oraşului, la formele de relief înconjurătoare, la clima şi
vegetaţia zonei, toate constituindu-se în factori care şi-au pus amprenta, într-o
anumită măsură, pe evoluţia localităţii. Istoria oraşului, de la colonizarea saşilor în
această zonă şi până la Primul Război Mondial, este prezentată în cel de al doilea
capitol - Cadrul istoric. Sunt prezentate principalele momente din trecutul
localităţii ca: prima menţiune documentară a acesteia, în anul 1245, sub numele
Malembach, dobândirea statutului de oraş (civitas) în 1341, atestarea existenţei a 19
bresle în 1376, obţinerea de privilegii ca cel din 1387, prin care oraşul se putea
înconjura cu ziduri din piatră ş.a. Alte evenimente cum ar fi cucerirea oraşului de
către turci, în două rânduri - 1438 şi 1661 - sau pierderea privilegiilor în urma
donării oraşului fraţilor Pongratz, între 1465 şi 1476 şi-au pus amprenta în mod
negativ asupra evoluţiei localităţii. De atunci Sebeşul nu a mai depăşit statutul de
târg.
În cel de al treilea capitol - Oraşul Sebeş în istoriografie - autorul prezintă
în amănunt şi critic contribuţiile istoriografice care au ca subiect Sebeşul. Este
alcătuit din două părţi: Surse istorice din secolele XVI-XVIII privind oraşul
Sebeş şi Oraşul Sebeş în istoriografia din secolele XIX-XX. Autorul a trecut în
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revistă, cronologic, cele mai importante contribuţii istoriografice referitoare la
trecutul şi monumentele oraşului ce aparţin unor istorici saşi şi români, ca:
Ferdinand Baumann, Albert Amlacher, Viktor Roth, Virgil Vătăşianu şi Theobald
Streitfeld.
În capitolul următor - Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, până în
secolul al XVI-lea - ne este prezentată geneza şi evoluţia din punct de vedere
urbanistic a localităţii, din secolul al XII-lea. Schimbările sunt prezentate
cronologic, fiind subliniate transformările pe care le produc în peisajul urban noile
construcţii ridicate pe arealul localităţii: bazilica romanică, fortificaţia bisericii, corul
gotic de tip hală, fortificaţia oraşului şi Casa Zápolya.
Al cincilea capitol - Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş în secolele
XVII-XVIII - este cel mai important şi mai interesant al lucrării. Este alcătuit din
trei părţi, în care autorul prezintă pe rând dezvoltarea oraşului interior, constituirea şi
evoluţia suburbiilor. În subcapitolul Evoluţia urbanistică a oraşului intra
muros, sunt urmărite transformările pe care le înregistrează oraşul propriu-zis,
dintre ziduri, şi sunt dezvăluite aspecte importante ce ţin de organizarea
administrativă a acestuia, cum ar fi întinderea celor patru quartale: Rosarum, Jacobi,
Petri şi Siculorum şi activitatea Vecinătăţilor sebeşene. În următorul subcapitol Suburbiile româneşti: geneză şi evoluţie urbanistică - este urmărită evoluţia
suburbiilor româneşti, de la prima atestare documentară (1531) şi până în secolul al
XVIII-lea când s-a constituit un al doilea „cartier” al românilor, aşa numita
măierime, pe arealul glacisului fortificaţiei oraşului. Prima suburbie locuită de
români s-a dezvoltat de-a lungul râului Sebeş şi în secolul al XVIII-lea exista aici un
cimitir şi o biserică de zid. În cel de al treilea - Suburbia emigranţilor din
Durlach şi Hanau: constituire şi evoluţie urbanistică - autorul prezintă noua
suburbie constituită de grupurile de emigranţi germani, aşezate în 1749 şi 1770 la
intersecţia vechiului drum spre Alba Iulia cu cel spre Daia, în partea de nord a
oraşului interior .
În capitolul Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş în secolele XIX-XX
este prezentată dezvoltarea oraşului în întregul său. Întregul teritoriu este atins de
modernizare, şi ca tendinţă dominantă trebuie amintită aceea de înlăturare a
„graniţelor” dintre diferitele „cartiere” ale oraşului. Demersul produce şi pagube
unor monumente, acum sunt demolate părţi din fortificaţia oraşului: porţiuni din
curtină, barbacanele şi turnuri. Toate cartierele îşi măresc sensibil suprafaţa, se
construieşte destul de mult şi se constituie noi străzi. Acum oraşul atinge, în linii
mari, suprafaţa pe care o ocupă şi în prezent.
În încheiere, lucrarea are prezentate concluziile şi este completată de
bibliografia selectivă, lista ilustraţiilor, anexe, imagini, hărţi, planuri, un
nomenclator al străzilor şi un Indice de nume şi locuri. Imagini alb-negru şi color
au fost inserate atât în cuprinsul lucrării, cât şi în anexă şi trebuie subliniate
condiţiile grafice deosebite, în care a fost publicată cartea.
Radu TOTOIANU


Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş; e-mail: rtotoianu@yahoo.com.
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

MULTICULTURALITATE ŞI PATRIMONIU ISTORIC
ÎN TRANSILVANIA, EDIŢIA A III-A - SEBEŞ, 20 MAI 2011
Ajunsă la cea de a treia ediţie, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului
Municipal „Ioan Raica” din Sebeş - MULTICULTURALITATE ŞI
PATRIMONIU ISTORIC ÎN TRANSILVANIA - s-a bucurat de o atenţie
deosebită atât din partea cercetătorilor participanţi, a autorităţilor locale cât şi a
sponsorilor, care au sprijinit şi acum desfăşurarea acestui eveniment ştiinţific.
În cadrul deschiderii oficiale, desfăşurată în sala „Radu Stanca” a Primăriei,
în prezenţa primarului Mugurel Liviu SÂRBU şi a viceprimarului Adrian
BOGDAN, au avut loc două evenimente de excepţie: decernarea titlului de
cetăţean de onoare al Municipiului Sebeş, reputatului cercetător Volker
WOLLMANN, un fidel colaborator şi vechi prieten al muzeului, festivitate urmată
de lansarea cărţii lui Călin ANGHEL, Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, Bibliotheca
Musei Sabesiensis, II, Alba Iulia, Altip, 2011. Cartea a fost prezentată de
academicianul Marius PORUMB, directorul Institutului de Arheologie şi Istoria
Artei din Cluj-Napoca.
În cadrul celor două secţiuni ale sesiunii de comunicări - Istorie şi
Arheologie - au participat la dezbateri cadre didactice şi cercetători de la
universităţile din Alba Iulia şi Sibiu şi cercetători de la muzee şi alte instituţii de
profil din Transilvania, dintre care amintim: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
Muzeul Municipal Mediaş, Muzeul Castelul Corvineştilor Hunedoara şi Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba. Şi în acest an, evenimentul s-a bucurat
de participarea doamnei Számadó EMESE de la Klapka György Múzeum,
Komárom, care a prezentat o interesantă comunicare despre cetăţi din Ungaria şi
Transilvania în timpul Revoluţiei de la 1848-1849.
Amintim în încheiere sponsorii care au contribuit şi în acest an la buna
desfăşurare a acestei manifestări ştiinţifice: Clubul Rotary Sebeş, SC Zenina Ama
SRL, SC Remat Sebeş SRL, SC Grup Corint SA Alba Iulia şi Foto Pronto Sebeş.
Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice MULTICULTURALITATE ŞI
PATRIMONIU ISTORIC ÎN TRANSILVANIA, ediţia a III-a, s-au desfăşurat
după următorul program:
Secţiunea ARHEOLOGIE
Vineri, 20 mai 2011, orele 1200-1800, Muzeul Municipal Sebeş
Moderator: dr. Volker WOLLMANN
dr. Marius Mihai CIUTĂ (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), Două piese de plastică minoră,
vinciene timpurii, descoperite la Limba-Bordane şi Alba Iulia-Lumea Nouă.

589
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Mihai BLĂJAN (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Descoperiri litice preistorice la Sebeş şi
împrejurimi
Sorin TINCU (Muzeul Castelul Corvineştilor Hunedoara), Cercetările arheologice preventive de la
Hunedoara-Piaţa Obor (Judecătorie)
dr. Mihai GLIGOR (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Consideraţii privind
craniile trepanate din preistorie
dr. Volker WOLLMANN (Siebenbürgisches Museum Gundelsheim), Săpăturile arheologice de
la Câlnic (jud. Alba) din anii 1941-1942 efectuate de Fritz Roth
dr. Horia CIUGUDEAN (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Noi date privind cronologia
absolută a Bronzului timpuriu din Transilvania
dr. Radu OTA, dr. George BOUNEGRU (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Cercetări
arheologice în oraşul medieval de la Alba Iulia
Ovidiu GHENESCU (Şcoala cu clasele I-VIII Săsciori, jud. Alba), Aşezarea medievală
dispărută Ringelkirch
dr. Cristian Ioan POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Tezaurul medieval de
la Vinerea. Noi interpretări
Ştefan LIPOT, Alin CĂDAN (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Unelte
preistorice din Colecţia Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Propuneri de reconstituire.
dr. Toma GORONEA, Toma Tiberius GORONEA (Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia), Fortificaţia dacică de la Căpâlna. Probleme de conservare, consolidare şi restaurare
Călin ŞUTEU (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Prospecţiuni arheo-geofizice
(tomografie electrică a solului) în cetatea Severinului (jud. Mehedinţi)
Secţiunea ISTORIE
Vineri, 20 mai 2011, orele 1200-1800, Turnul Semicircular al cetăţii Sebeşului
Moderator: dr. Octavian TĂTAR
dr. Octavian TĂTAR (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), „Saşii îşi trag originea
din Saxonia”. Problematica originii şi numelui saşilor ardeleni în scrieri din secolul al XVI-lea
dr. Iacob MÂRZA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Tipărituri vechi de la Alba
Iulia in biblioteci săseşti (1575-1750)
dr. Gabriela MIRCEA, Smaranda CUTEAN (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Două
gravuri în metal, cu semnificaţii genealogice şi heraldice, din colecţia muzeului albaiulian
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Viorel ŞTEFU (Muzeul Municipal Mediaş), Un epitaf de la Biertan (jud. Sibiu) din secolul al
XVIII-lea, aflat în colecţiile muzeului medieşean
Anca Daniela HUŢ (doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Protecţia
spirituală a cărţii vechi din Ţara Haţegului (secolele XVIII-XIX)
dr. Călin ANGHEL (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Municipal
Sebeş), Disertaţia lui Michael Gestalter din 1831 despre trecutul Sebeşului
Számadó EMESE (Klapka György Múzeum, Komárom), Cetăţi în timpul revoluţiei de la 18481849: Buda – Arad – Timişoara – Alba Iulia – Pétervárad – Komárom
dr. Tudor ROŞU (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Buffalo Bill la Alba Iulia
dr. Gabriela MIRCEA (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Mariano Baffi (1910-1994) şi
Alba Iulia. Repere bibliografice
Rodica GROZA (Şcoala cu clasele I-VIII, Silviu Cărpinişianu, Sebeş), Corespondenţa soldaţilor
români, din armata austro-ungară, de pe front, în Primul Război Mondial
Mihail DĂESCU (doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Tipuri de
argumentare în discursul lui Iuliu Maniu (1919-1928)
dr. Carmen STÎNEA (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Contribuţia lui Ion Berciu la
dezvoltarea Bibliotecii Muzeului Naţional al Unirii (1938-1976)
dr. Zevedei-Ioan DRĂGHIŢĂ (Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba),
Naţional-comunismul şi recuperarea unui simbol: sărbătorirea la Blaj a 120 de ani de la revoluţia
paşoptistă (1968)
Alexandru ŞTIRBAN (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Problematica restaurării legăturilor
de epocă
Maria ZGÂRCIU (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia), Tipuri de deteriorări întâlnite la cărţile
vechi.

BIBLIOTHECA MVSEI SABESIENSIS
În completarea publicaţiilor editate de Muzeul Municipal „Ioan Raica” din
Sebeş, începând cu anul 2010 s-a iniţiat seria BIBLIOTHECA MVSEI
SABESIENSIS, care a ajuns la cel de al doilea număr. În cadrul acesteia se publică
lucrări cu caracter ştiinţific, teze de doctorat şi volume de studii din domeniile
arheologie, istorie, etnografie, istoria artei, restaurare-conservare şi protejarea
patrimoniului cultural, care au ca subiect Sebeşul şi împrejurimile sale. Dar seria
muzeului sebeşean este deschisă şi publicării unor teme şi preocupări ştiinţifice cu
relevanţă pentru alte spaţii geografice şi culturale.
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Până în prezent au fost publicate în cadrul seriei BIBLIOTHECA MVSEI
SABESIENSIS lucrările: I. Cristian Ioan Popa, Radu Totoianu, Aspecte ale epocii
bronzului în Transilvania (între vechile şi noile cercetări), Alba Iulia, Editura Altip, 2010 şi
II. Călin Anghel, Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, Alba Iulia, Editura Altip, 2011.
Ne propunem publicarea a cel puţin unei cărţi în fiecare an.
Călin ANGHEL



Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş; email: calinang@gmail.com.
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LISTA ABREVIERILOR
AB
Acta
ActaMN
Acta MP
AHR
AIIA
AIIAI/AIIX
Am.Anthropol.
AnB
Angustia
Ann.Rev.Anthropol.
Antiquity
AO
Apulum
Archaeologia Bulgarica
Archaeology
ArchDial
Argesis
Arh. Jug.
Arheologija
ArhMed
ATS
AUA
AUB.LLS
AVSL
Banatica
BCŞS
BMAntiq
BMMN
BMN
BOR
Brukenthal
Bth

- Altarul Banatului, Caransebeş (azi la Timişoara).
- Acta (Siculica), Muzeul Naţional Secuiesc. Sfântu Gheorghe.
- Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
- Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău. Zalău.
- American Historical Review, American Historical
Association, Bloomington.
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj. ClujNapoca (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „George
Bariţ” Cluj-Napoca).
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol” Iaşi. (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „A.
D. Xenopol” Iaşi).
- American Anthropologist, Washington, D.C.
- Analele Banatului (serie nouă). Timişoara.
- Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu Gheorghe.
- Annual Review of Anthropology, Palo Alto.
- Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology. York.
- Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de Cercetări
Socio-Umane, Craiova).
- Apulum. Buletinul Muzeului regional Alba Iulia (Acta Musei
Apulensis). Alba Iulia.
- Archaeologia Bulgarica. Sofia.
- Archaeological Institute of America. New York.
- Archaeological Dialogues. Cambridge.
- Argesis. Studii şi comunicări. Piteşti.
- Arheologija Jugoslavia. Belgrad.
- Arheologija. Organ na Arheologičeskija Institut i. Muzej,
Sofia.
- Arheologia Medievală. Reşiţa-Cluj-Napoca.
- Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu.
- Annales Universitatis Apulensis, series Historica. Alba Iulia.
- Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura străină.
Bucureşti.
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu.
- Banatica. Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin. Reşiţa.
- Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Alba Iulia.
- Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra-Neamţ.
- Buletinul Muzeului Militar Naţional. Bucureşti.
- Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti.
- Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal. Sibiu.
- Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
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Bulletin du CIETA
Buridava
CAn
Cahiers
CAJ
CAANT
Carpica
CCA
CN
Codrul Cosminului
Corviniana
CTC
Dacia
Daco-geţii
DP
Drobeta
EsJA
EJA
FVLS
Godišnjak
Helvetia Archaeologica
IJSGS
Istros
JAMT
JAR
JIRRS
JMC
JRAI
JSA
JWP
Korunk

- Bulletin du Centre International d’Etude des Textiles
Anciens. Lyon.
- Buridava. Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea. Râmnicu
Vâlcea.
- Current Anthropology, University of Chicago Press, United
States.
- Cahiers des Portes de Fer, Beograd.
- Cambridge Archaeological Journal, Cambridge.
- Cercetări arheologice în aria nord-tracă. Institutul Român de
Tracologie. Bucureşti.
- Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
Bacău.
- Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
- Cercetări numismatice. Muzeul Naţional de Istorie a
României. Bucureşti.
- Codrul Cosminului, Seria Nouă. Analele Ştiinţifice de
Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare”. Suceava.
- Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara.
- Cele Trei Crişuri. Oradea.
- Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) – XII (1948). Nouvelle série:
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti.
- Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la
cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (ed. Adriana Rusu-Pescaru,
Iosif Ferencz). Deva, 2004.
- Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju
paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji, Ljubljana.
- Drobeta. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Drobeta TurnuSeverin.
- Estonian Journal of Archaeology, Tallinn.
- European Journal of Archaeology.
- Forschungen zur Volks -und Landeskunde. Sibiu.
- Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg.
- Helvetia Archaeologica, Schweizerische Gesellschaft für Urund Frühgeschichte. Basel.
- International Journal of Sexuality and Gender Studies, New
York.
- Istros. Muzeul Brăilei. Brăila.
- Journal of Archaeological Method and Theory, New York.
- Journal of Archaeological Research, New York.
- Journal for Interdisciplinary Research on Religion and
Science, Iaşi.
- Journal of Material Culture, London.
- Journal of the Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, London.
- Journal of Social Archaeology, London.
- Journal of World Prehistory, New York.
- Korunk, Cluj-Napoca.
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Korrespondentzblatt

- Korrespondentzblatt des Vereins für siebenbürghische
Landeskunde. Sibiu.
Levant
- Levant, Council for British Research in the Levant, London.
Marisia
- Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş.
Materiale
- Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
MI
- Magazin istoric. Revistă de cultură istorică. Bucureşti.
MN
- Muzeul Naţional. Bucureşti.
NAR
- Norwegian Archaeological Review. Oslo.
Nature
- Nature. London.
NEA
- Near Eastern Archaeology, Bulletin of the The American
Schools of Oriental Research. Boston.
Nemvs
- Nemvs. Alba Iulia.
NK
- Numizmatikaí Közlöny. Budapest.
OJA
- Oxford Journal of Archaeology, Blackwell Publishing Inc.,
United Kingdom.
OmIA
- Omagiu Profesorului Ioan Andriţoiu cu prilejul împlinirii a
65 de ani. Studii şi cercetări arheologice (ed. Cristian I. Popa,
Gabriel T. Rustoiu). Alba Iulia, 2005.
Opvscvla Archaeologica - Opvscvla Archaeologica Radovi Arheološkog zavoda,
Zagreb.
ORR
- Oriental Rug Review. New Hampton.
PA
- Patrimonium Apulense. Alba Iulia.
PB
- Patrimonium Banaticum. Timişoara.
PJA
- Postgraduate Journal of Aesthetics, publicaţie online a British
Society of Aesthetics.
Pontica
- Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa. Constanţa.
Pratiques funéraires
- Pratiques funéraires et manifestations de l’identité culturelle
(Âge du bronze et Âge du Fer). Actes du IV ͤ Colloque
International d’Archéologie funéraire, Tulcea.
Programm Mühlbach
- Programm des evaghelischen Untergymnasium in Mühlbach
und der damit verbundenen Lehranstalten. Mühlbach [Sebeş].
PTRSB
- Philosophical Transactions of the Royal Society B:
Biological Sciences. London.
RA
- Revista Arhivelor. Bucureşti.
RB
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Judeţean BistriţaNăsăud. Bistriţa.
RevBibl
- Revista Bibliotecilor. Bucureşti.
RI
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Bucureşti.
RIM
- Revista de istorie militară. Bucureşti.
Rivista di Scienze Preistoriche - Rivista di Scienze Preistoriche, Istituto Italiano di Preistoria e
Protoistoria, Firenze.
RMM-MIA
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente Istorice şi
de Artă. Bucureşti.
RPRP
- Reports of Prehistoric Research Projects. Salt Lake City.
RRA
- Revista româno-americană, serie nouă, Fundaţia Amicii
Statelor Unite. Bucureşti.
RRD
- Revista română de drept. Bucureşti.
- Revue roumaine d’histoire. Bucureşti.
RRH
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RT
Sehumed
Sargetia
SCIA
SciAm
SCICP
SCIV(A)
SCN
SCR
SIB
Siebenbürger Bote
SlovArch
SMIM
StComSibiu
StTeol
Studien
SUCH
SV
Terra Sebus
Thraco-Dacica
ZfSL

WorldArch

- Revista teologică. Sibiu.
- Sede para el Estudio de los Humedales Mediterráneos.
Valencia.
- Sargetia. Buletinul Muzeului judeţului Hunedoara (Acta
Musei Devensis). Deva.
- Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică.
Bucureşti.
- Scientific American, New York.
- Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din
România. Muzeul Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
- Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de Arheologie
Bucureşti.
- Studies in Comparative Religion. London.
- Studii de istorie a Banatului. Serie nouă. Universitatea de
Vest. Timişoara.
- Siebenbürger Bote, Sibiu, 1791-1862.
- Slovenská Archeológia. Nitra.
- Studii şi Materiale de Istorie Medie. Institutul de istorie
„Nicolae Iorga”. Bucureşti.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul Brukenthal.
Sibiu.
- Studii Teologice, Bucureşti.
- Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich. Linz.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica. Sibiu.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Sebeş.
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
- Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. SiebenbürgenInstituts, Gundelsheim am Neckar, Köln-Wien (continuă
„Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde”;
„Siebenbürgische
Vierteljahrsschrift”
„Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische
Landeskunde” iar din anul 1999 se unifică cu
„Siebenbürgische Semesterblätter”).
- World Archaeology. London.

596
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

LISTA AUTORILOR
Călin ANGHEL, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş;
e-mail: calinang@gmail.com.
Dan ANGHEL, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;
e-mail: dnanghel@yahoo.com.
Sorin ARHIRE, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: sorinarhire2001@yahoo.com.
Ioan BEJINARIU, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; e-mail:
bion_1867@yahoo.com.
Cătălin BORANGIC, masterand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: dada@enciclopedia-dacica.ro.
Elena Beatrice CIUTĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: beatrice.ciuta@uab.ro.
Marius-Mihai CIUTĂ, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
e-mail: mariusciuta@yahoo.com.
Mihail DĂESCU, Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: daescumihail@yahoo.com.
Ovidiu GHENESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Săsciori (jud. Alba);
e-mail: ovidiughenescu@yahoo.com.
Mihai GLIGOR, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: m_gligor@yahoo.com.
Anca-Daniela HUŢ, doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: danianca_hd@yahoo.com.
Paula MAZĂRE, Institutul de Arheologie Sistemică Alba Iulia;
e-mail: pmazare@yahoo.co.uk.
Gabriela MIRCEA, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;
e-mail: peace_gabi@yahoo.com.

597
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

Teodor MUNTEAN, masterand, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: teodormuntean@gmail.com.
Marin Iulian NEAGOE, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta-Turnu Severin;
e-mail: marian_neagoe2000@yahoo.com.
Anita NICULESCU, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 179, Sector 1, Bucureşti;
e-mail: wisperthal@yahoo.com.
Radu OTA, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;
e-mail: eractum@yahoo.com.
Cristian Ioan POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: cristi72popa@yahoo.com.
Scott Nicholas ROMANIUK, Master’s of Research, University of Aberdeen (UK);
e-mail: scott.n.romaniuk@gmail.com.
Victor Tudor ROŞU, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;
e-mail: tudor.rosu@yahoo.co.uk.
Constantin Adrian SIMION, doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca;
e-mail: simionconstantinadrian@yahoo.com.
Petru Mihail Nicolae STÎNEA, Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la Faţă”,
Mihalţ, jud. Alba;
e-mail: mihaltanu@yahoo.com.
Viorel ŞTEFU, Muzeul Municipal Mediaş;
e-mail: vstef79@yahoo.com.
Octavian TĂTAR, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
e-mail: octavian.tatar@personal.ro.
Radu TOTOIANU, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş;
e-mail: rtotoianu@yahoo.com.
Volker WOLLMANN, Direktor
Gundelsheim;
e-mail: sv.wollmann@t-online.de.

i.

R.

des

Siebenbürgischen

Museums

598
www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica.html / www.cimec.ro

